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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠ ΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

Μικρός 'Οδηγός Πλεύσης

Οί αρχειακές συλλογές του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έμπλου- 
τίστηκαν πρόσφατα μέ τα κατάλοιπα τής 'Έλλης Παπαδημητρίου, άπό 
μιαν εύγενική χειρονομία, μια δωρεά1. Ούσιαστικά πρόκειται για επα

ναπατρισμό καί οχι για συνήθη κατάθεση υλικοί» σέ επιστημονικό ίδρυ
μα, άνεξάρτητα αν ό συγκεκριμένος φορέας δικαιωματικά λειτούργησε 

ως άρμόδιος άποδέκτης.
Ή Παπαδημητρίου άνήκει στον εκτός συνόρων ελληνισμό. Γεννιέται 

τό 1906 στη Σμύρνη άπό σόι εύπορο. Οί ισχυροί δεσμοί μέ ό,τι συ
γκροτεί τόν άμεσο περίγυρό της-μέ την οικογένεια, τή γή, τούς άνθρώ- 

πους- τήν προσανατολίζουν στις θετικές έπιστήμες, ειδικά στη γεωπο
νική. Σκοπεύει, μέ τήν εφαρμογή νέας τεχνογνωσίας στά πατρογονικά 

κτήματα, νά συντελέσει στη βελτίωση τής εγγειας περιουσίας.

Άπό τήν Ανατολή στή Δύση: ή άπόφασή της γιά σπουδές στην

1. Ή κυρία Ελένη Μολφέση, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης τοϋ Κέντρου Νεο
ελληνικών Ερευνών τοϋ EIE, δωρίζει τον Δεκέμβριο τοϋ 1997 στο ΚΜΣ ορισμένα 
άπό τα κατάλοιπα τής 'Έλλης Παπαδημητρίου. Τα χαρτιά τής τά είχε έμπιστευθεϊ 
ή ίδια ή ποιήτρια - άπό γνωριμία προσωπική. Αυτά ώς προς τήν προέλευση τοϋ 
ύλικοΰ, το όποιο άντιπροσωπεύει ένα μόνο τμήμα τοϋ έργου της καί το όποιο, άφοϋ 
ταξινομήθηκε, έλαβε την τελική μορφή τών δέκα άρχειακών φακέλων, όπως περι- 
γράφονται στον Κατάλογο. Θά ήθελα νά εύχαριστήσω καί άπό τή θέση αύτή τήν κυ
ρία Μολφέση για τή συμβολή της.
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εύρωπαι'κή ήπειρο σηματοδοτεί και την πρώτη εκούσια έξοδό της έκτος 

εστίας - την πρώτη ειρηνική φυγή στή ζωή της σέ άντίθεση μέ άλλες 

άποδημίες που έπονται. Ή άνάγκη για παρακολούθηση μιας σχολής πα

νεπιστημιακού έπιπέδου τή φέρνει στήν Αγγλία, όπου θά παραμείνει ως 
τήν άποφοίτησή της. "Ομως στα 1922, το δραματικό 'ιστορικό γεγονός 

τής Καταστροφής θά σημάνει και για κείνην τή ματαίωση των νεανικών 
σχεδίων της. Ή ολοσχερής άπώλεια των μικρασιατικών έδαφών καθιστά 

τήν έπιμελή της μαθητεία στή γεωπονική έπιστήμη γνώση περιττή.

Ή έγκατάστασή της στήν Ελλάδα μέ τήν ιδιότητα τού πρόσφυγα 
οροθετεί τή δεύτερη, άκούσια και διόλου ειρηνική έξοδο άπό τα πάτρια 
έδάφη. Ή μετάβαση άπο τον έναν τόπο στον άλλον δηλώνει -άνάμεσα 

στα άλλα- και τήν οριστική τομή από το παλαώ σε ένα νέο καθεστώς 
ζωής.

Μέ τήν όψιμη ιδιότητα τής έκπατρισμένης θά συνδράμει το έργο τής 
περίθαλψης και άποκατάστασης τών ξεριζωμένων πληθυσμών - θά βρε

θεί στήν πρώτη γραμμή. Ή εικόνα της έμφανίζει άντινομίες: Μικρασιά- 
τισσα άλλα δυτικοφερμένη, συναριθμέΐται μέν τυπικά στή χορεία τών 
προσφύγων, άλλα άφιερώνει τις δυνάμεις της στους άνέστιους καί πένη- 
τες ομογενείς άπο θέση κοινωνικής υπεροχής. Ή εύμάρεια τού οικογε

νειακού περιβάλλοντος τών γαιοκτημόνων τραπεζιτών καί έμπορων, 
μέσα στο όποιο έζησε τις πρώτες δυο δεκαετίες τής ζωής της, τή συνο
δεύει σέ κάποιον βαθμό καί στήν πρώτη μετά τήν Καταστροφή περίοδο. 

Στό σημείο αύτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ένώ άπό τή μία πλευ
ρά, ή ύστερη μεταπολεμική λογοτεχνική δραστηριότητά της τήν καθιέ

ρωσε στον χώρο τών γραμμάτων ως συγγραφέα καί ποιήτρια, άπό τήν 

άλλη πλευρά, τόσο ή στράτευσή της στό έργο τής Επιτροπής 

Άποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) κατά τον Μεσοπόλεμο όσο καί ή 

ένεργή συμβολή της στήν έρευνα καί άποθησαύριση τής προσφυγικής 

κληρονομιάς, τα ίδια χρόνια, δεν άποτιμήθηκαν στις πραγματικές τους 

διαστάσεις. Μια πτυχή τής σχέσης που άνέπτυξε ή "Ελλη Παπαδημη- 

τρίου μέ τή μικρασιατική καταγωγή της, όταν πιά βρισκόταν έκτος τού 

γενέθλιου τόπου, συνιστά ή μέριμνα για τή διάσωση τών τεχνών καί τε
χνικών πού κόμιζαν οί πρόσφυγες ως φορείς πολιτισμού. Θεσμικά, τό 

ένδιαφέρον της αύτό θά διοχετευθεΐ στήν άνώνυμο έταιρία «Ελληνικές
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Τέχνες» οπού κατείχε διευθυντική θέση στη δεκαετία του 1930'.
’Άλλη πτυχή τής σχέσης της μέ τον κόσμο τής Ανατολής στάθηκε 

ή συνεργασία της μέ το "Ιδρυμα Μερλιέ. ’Ανήκε καί έκείνη στα έπίλε- 
κτα στελέχη πού όριζαν τήν εύρεΐα περιοχή ενός μαγνητικου πεδίου: ή 

Μέλπω και ό Όκτάβιος Μερλιέ, όντας στο κέντρο, άσκοΰσαν μια 
ελκτική δύναμη 'ικανή να συσπειρώνει άξιους συνεργάτες πάνω άπό 

μισόν αίώνα. 'Υπάρχουν τεκμήρια για το ότι δούλεψε εξαρχής, στήν προ 

του 1930 πρώιμη μουσικολογική περίοδο, στο πλάι των θεμελιωτών του 

Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου. Ώς συλλογέας υλικού προφορικής 
παράδοσης, για κάποιο διάστημα, άπαθανατίζει τίς άτομικές άφηγήσεις 
- πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τούς πρόσφυγες στούς εντός καί εκτός λε
κανοπεδίου συνοικισμούς’.

I

Το υλικό αύτό ήταν τό πρόπλασμα. Είχε ήδη στό ενεργητικό της 
τριάντα χρόνια συναπτά ερευνητικής εμπειρίας, όταν, στήν άρχή τής δε
καετίας τού 1960, διατυπώνει ένα αίτημα αύτονόμησης τής δουλειάς 
της - σημάδι, ίσως, ότι έχει ωριμάσει μια τάση χειραφέτησης άπό τήν 

κάθε λογής πνευματική κηδεμονία τού περίγυρου. 'Όπως καί να έχει τό 
πράγμα, ή "Ελλη χαράζει δικό της δρόμο: συλλαμβάνει τήν ιδέα -καί 

τήν άναγκαιότητα- μιάς έκδοσης πού θά βασίζεται σέ παράθεση μαρ- 2 3

2. Το ’Αρχείο έχει κατατεθεί μεταπολεμικά στο Μουσείο Μπενάκη. Δια- 
φωτιστικύ δοκίμιο για τις Ελληνικές Τέχνες χρωστάμε στον Άγγελο Δεληβορριά, 
«Ή άνάμνηση τοϋ παρελθόντος ώς νοσταλγία μιας άλλης πραγματικότητας» στο 
Ώσεί Μέρα, Γιάννης Τσαρονχης, 1910-1989, Μέριμνα ’Αλέξιον Σαββάκη, ’Αθήνα 
1988, σσ. 59-71. ’Αναδημοσιεύει τμήμα τοϋ καταστατικού τής έταιρίας, όπου ορί
ζονται οί σκοποί της (σ. 66). ’Επίσης, σε ύπύ έκδοση μελέτη για τήν ιδεολογία τοϋ 
Μεσοπολέμου, ειδικό κεφάλαιο στις Ελληνικές Τέχνες άφιερώνει δ Εύγένιος 
Ματθιόπουλος - τον οποίον καί εύχαριστώ για τη βοήθεια του.

3. Ή δράση της αύτή συμπίπτει, υποθέτω, χρονολογικά καί γεωγραφικά μέ τήν 
ενεργό παρουσία της στούς καταυλισμούς τής προσφυγικής εγκατάστασης στή 
Βόρεια Ελλάδα. Στο Μουσικό Λαογραφικύ ’Αρχείο τοϋ ΚΜΣ υπάρχει άπόκομμα 
μιάς άπόδειξης: «Λεπτομερής Λογαριασμός εξόδων για προπαρασκευή φωνοληψίας. 
Μαΐου 6 [1930] Εις "Ελλην Παπαδημητρίου τα όσα έπλήρωσε στή Θεσσαλονίκη τον 
Πόντιο τραγουδιστή Σταϋρο δρχ. 400».
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τυριών. Ή καινοτομία του έγχειρήματός της έγκειται στην άνατροπή 

ενός εδραιωμένου κανόνα καί σε μια νέα στάση άπέναντι στα τεκμήρια 

προφορικής ιστορίας. Δεν υιοθετεί την πεπατημένη, γεωγραφική, κατά 

επαρχίες, επιστημονική μέθοδο των Μερλιέ, άλλα διαφοροποιείται το

ποθετώντας για πρώτη φορά τις ψηφίδες του υλικού στον άξονα του 

χρόνου. Ή νέα διάταξη καταργεί την άχρονική δομή καί προβάλλει τον 
άνθρώπινο λόγο μέσα στην 'ιστορία: Προσφυγιά, Κατοχή, Εμφύλιος. 

Εκδίδει λοιπόν, στα 1962, αύτοτελώς καί έξωθεσμικά, δηλαδή στον 

εκδοτικό οίκο Θεμέλιο, τό πρώτο μέρος τής τριλογίας Ό Κοινός Λόγος. 
Τό τιτλοφορεί Άκου με την φωνή σον πατρίδα.

Θά διατύπωνα έδώ μιά υπόθεση εργασίας. Πιστεύω δτι δεν έχει έπι- 

σημανθεΐ ή αίτιακή σχέση του Κοινού Λόγον, του σημαντικότερου δη
μιουργήματος της, μέ τήν επί χρόνια (οίονεί επαγγελματική) θητεία της 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Δέν έχει άποκατασταθεΐ ως τώρα 
ή σύνδεση άνάμεσα στις δύο λειτουργίες/οψεις: άνάμεσα στό «δημόσιο» 

πρόσωπο πού οργανώνει καί εκδίδει τα άφηγήματα τού Κοινού Λόγου 
καί στό άλλο, τό «άγνωστο»: εκείνο που παρακολουθεί, για δεκαετίες, 
τήν τροφοδοσία τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης μέ μαρτυρίες 

προσφυγικής μνήμης κοά πού άσκείται «μέ καιρό καί μέ κόπο» στήν 
πρόσληψη τής άνθρώπινης λαλιάς. Ή γένεση τής τριλογίας στηρίχθη- 
κε στή μακροχρόνια επιτόπια έρευνα πού πραγματοποιήθηκε -μέ χαρ
τί καί μολύβι- στό έσωτερικό του συγκεκριμένου έπιστημονικού Ιδρύ

ματος. Μάλιστα, θά υποστήριζα ότι τό υλικό πού περιέχεται στόν Κοινό 
Λόγο συνιστά άκριβώς τήν άθέατη καί απαγορευμένη όψη τών προφο
ρικών άφηγήσεων πού έχουν συγκεντρωθεί άπό τούς συνεργάτες τής 

Μέλπως Μερλιέ. Πρόκειται για τις μαρτυρίες εκείνες τις όποιες ό έρευ- 
νητικός φορέας άδυνατουσε, τότε, έκ τών πραγμάτων να συμπεριλάβει 

στίς άρχειακές συλλογές του καί ιδίως στα υπό εκτύπωση δημοσιεύμα- 
τά του. Για τόν λόγο αύτόν τις έκρινε όβελιστέες.

’Έτσι, λοιπόν, ή ΓΙαπαδημητρίου έπωμίζεται έξ ολοκλήρου τό βάρος 

καί τήν εύθύνη τής έκδοτικής πράξης. Τό Κέντρο Μικρασιατικών 

Σπουδών απουσιάζει σέ όλη αύτήν τήν έκδοτική άπόπειρα - ούδεμία 

έντυπη μνεία τού ονόματος του. Τα αίτια δέν πρέπει να άποδοθοΰν στήν 

κεκτημένη του ένδοστρέφεια, άλλα να άναζητηθοΰν έξωγενώς στόν κοι
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νωνικό χώρο και στις επικρατούσες μετεμφυλιακές πολιτικές συνθήκες. 

Μέ τήν κυκλοφορία του βιβλίου και τή δημοσιοποίηση τών άτομικών 
περιπτώσεων ή Παπαδημητρίου σπάζει το φράγμα τής σιωπής. Φέρνει 

στο προσκήνιο «τα άφωνα πρόσωπα τής ιστορίας»1, και μέ αύτόν τον 

τρόπο διασώζει μνήμες μιας άφήγησης, μέγα μέρος τής όποιας ήταν 

άκατάγραφο. ’Αποσπά άπό τον χώρο του ιδιωτικού βιώματα που έλάν- 

θαναν στο σκοτάδι. Καθιστά σταδιακά δυνητικούς κοινωνούς τών μαρ

τυριών οχι πλέον τούς εύάριθμους μελετητές στο έσωτερικό ενός εργα

στηρίου, άλλα στρέφεται στο εύρύτερο συλλογικό σώμα.

Προσφυγιά, Κατοχή, Εμφύλιος: ή διεύρυνση τού υλικού στον 
χρόνο αίρει τήν τάση τής σπασμωδικής άναγωγής στο μερικό, στο έκά- 

στοτε. Μέ τήν τριμερή περιοδολόγηση δημιουργοΰνται οί προϋποθέσεις 
γιά διαφορετική πρόσληψη τής «μικρασιατικής περίπτωσης». Ή ίδια ή 
ένταξή της στον κορμό τής νεοελληνικής ιστορίας συνεπάγεται κα'ι νέες 
έρμηνευτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο μιάς μεγαλύτερης διάρκειας.

Επαναπατρισμός. Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών μπορεί να 
θεωρηθεί οχι απλά ό περιβάλλων έργασιακός χώρος άλλα ή κοιτίδα. Τα 
σημεία έκκίνησης, οί μεθοδολογικές προϋποθέσεις γιά τήν άπαρτίωση 
τού έργου της, κάποιες άπό τις ιδεολογικές άφετηρίες πού γονιμοποίη- 

σαν τή σκέψη καί τήν ιστορική εύαισθησία τής δημιουργού -πάνω άπ’ 
ολα, ή στροφή στην προφορική έκφραση, στον κοινό λόγο- κατάγονται 

άπό αύτόν έδώ τόν χώρο. Ή συμβολή της στο "Ιδρυμα κατά τήν πε

ρίοδο τής πρωτογενούς συσσώρευσης τών μαρτυριών απέδωσε καρπούς. 
"Αν δέν προϋπήρχε ό γενάρχης, δηλαδή ή κρίσιμη μάζα πού είχε άπο- 

ταμιευθεί άπό τους πολλούς στό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, σα

ράντα χρόνια συναπτά, τότε ή μία, ή Έλλη Παπαδημητρίου, δέν θά είχε 
ίσως πραγματοποιήσει το ποιοτικό άλμα μέ τή σύνθεση τού προδρομι- 

κοΰ της βιβλίου.

"Ενα τέτοιο έργο δέν ερμηνεύεται άπό τις άφετηρίες του καί μόνο. 

Έκκρεμεί να έντοπιστοΰν οί όροι, οί έσωτερικοί χρόνοι παραγωγής, 4

4. Ή έκφραση χρησιμοποιείται άπό τόν Σπύρο Άσδραχα, «Τεκμήρια τής ελλη
νικής αντίστασης. Δεύτερες άναγνώσεις», Άρχειοτάξιο, περιοδική έκδοση τών 
’Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τχ. 1, ’Αθήνα 1999, σ. 69.
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καθώς καί οί τρόποι υποδοχής του. Για παράδειγμα, μεταπολιτευτικά, 

άναγνώσεις άνιστορικοϋ τύπου συμπλέουν θαυμάσια μέ τον έγκαθιδρυ- 

μένο, περιρρέοντα, σοσιαλιστικό λαϊκισμό'. ’Αναμφισβήτητα, αύτές κα
θαυτές οί μαρτυρίες έχουν τή δύναμη να λειτουργούν καί αύτοτελώς για 

κάποιους άποδέκτες, ώς κείμενο άνεξάρτητο άπό τα έκάστοτε κοινω

νικά συμφραζόμενα. Ό Κοινός Λόγος όμως, αν ιδωθεί συνολικά σέ σχέ
ση μέ τις προθέσεις τής δημιουργού, μέ την προϊστορία τής γένεσής του 

καί μέ την ίδια τή χειρονομία κοινοποίησής του, φέρει τά σημάδια τού 

καιρού του. Προτείνει, μέσα άπο τον λόγο των άλλων, μια πολιτική άνά- 
γνωση των ιστορικών έμπειριών τής πρόσφατης ιστορίας”.

II
Άνατρέχοντας στά περιεχόμενα τού Καταλόγου, ό άναγνώστης τού 
’Αρχείου διαπιστώνει την πολυμέρεια των ενδιαφερόντων καί ενασχο
λήσεων τής συγγραφέως: τεκμήρια μιας ζωής μέ πλούσιο κοίτασμα'. 5 6 7

5. ’Αντιπροσωπευτικό δείγμα τέτοιου τύπου προσέγγισης άποτελεΐ ή ομιλία της 
’Αγγέλας Κοκκόλα (Θέατρο του Νέου Κόσμου, Φεβρουάριος 1999): «Μια καταγραφή 
της νεότερης έλληνικής ιστορίας μέσα άπό τον ανώνυμο γυναικείο λόγο: ή άθέατη 
συμβολή τής γυναίκας στή σύγχρονη ιστορία. Παρουσίαση τού έργου Ό Κοινός 
Λόγος της "Ελλης Παπαδημητρίου». ’Από μιαν άλλη πολιτική σκοπιά, ό ’Αλέξανδρος 
Κοτζιάς -παρά το γεγονός ότι προκάλεσε τήν μήνιν τής "Ελλης- είδε σωστά τις μαρ
τυρίες έξω άπο κάθε φολκλορίζουσα έρμηνεία, στην πολιτική καί ιστορική τους διά
σταση. Βλ. Κατάλογος, φάκελος 4 - Κριτική για τον Κοινό Λόγο (Ή Καθημερινή, 
1975). Άλλωστε ή ίδια ή Παπαδημητρίου, όπως προκύπτει άπο γραφτά της, δεν 
είχε ποτέ τήν πρόθεση «να κάνει λαογραφία» μέ τή χρήση των μαρτυριών (καί των 
μαρτύρων). Συνειδητά, μάλιστα, είχε έπιλέξει τον όρο κοινός καί οχι λαϊκός λόγος. 
Βλ. Κοινός Λόγος, ’Αθήνα 1979 (έντυπο φύλλο, ένθετο).

6. Πρέπει κανείς να δει μέσα σέ ένα χρονικό συνεχές τήν πολιτική διάσταση τής 
έκδοσης. Άπό στοιχεία πού έχουν κατατεθεί στά ’Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
'Ιστορίας (ΑΣΚΙ) διαπιστώνουμε ότι, στα μέσα τής δεκαετίας του 1960, ή "Ελλη 
Παπαδημητρίου, κομματικά ένταγμένη στην ΕΔΑ, σχεδιάζει τήν έκδοσή ενός άλλου, 
συμπληρωματικού, «Κοινού Λόγου». Τήν πρώτη ύλη συγκροτούν αυτή τή φορά τά 
γράμματα των μελλοθανάτων, μαρτυρίες άπό τούς φυλακισμένους καί καταδικα
σμένους σέ θάνατο άγωνιστές τής Άριστερας - εγχείρημα πού τελικά δεν πραγμα
τοποιήθηκε. Ευχαριστώ τούς έρευνητές τών ΑΣΚΙ για τήν πολύτιμη βοήθειά τους.

7. Άπο τή συσσώρευση τών πληροφοριών προέκυψε ένα ποσοτικά σεβαστό άδη-
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Τα αίτια δέν είναι μόνον έγγενή, χαρακτηρολογικά. Ή ποικιλία τρο

φοδοτείται άπό συνεχή άνταλλαγή τής ύλης μέ τον εξω κόσμο. Οί έπι- 
λογές καί συμπεριφορές τής "Ελλης Παπαδημητρίου καθορίζονται άπο 

τις μεγάλες πολιτικές άνα-τροπές πού σημάδεψαν τον αιώνα, υπαγο

ρεύονται άπο την προσωπική της διαδρομή μέσα στήν ιστορία καί άπο 

τήν ’ιδεολογική της στράτευση. Ή συναγωγή υλικού άκολουθεΐ τις πε
ριπέτειες τού βίου της, γι’ αύτό καί ύφίστανται πολλά παράλληλα 

άρχέία-ένότητες πού κεΐνται σέ διάφορους τόπους-σημεία, στούς άπα- 
νταχοΰ κτήτορες. Έ γενναιοδωρία της -ή, κάποτε, ή άδήριτη οικονο

μική άνάγκη- τήν έ'καναν να εκχωρεί κατά καιρούς κομμάτια γραφτών 
ή έργων τέχνης σέ φίλους καί γνωστούς8. Ή πρώτη υλη είχε ήδη ύπο- 

στεΐ έπεξεργασίες πριν άπο τήν πρόσφατη κατάθεση τού άρχειακοΰ συ
νόλου στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Έ ίδια ή συγγραφέας, οσο 

ζοΰσε, έπιχειρώντας να βάλει τάξη στα χαρτιά της σχημάτισε κάποιες 
διακριτές ένότητες. Παράδειγμα: δυο φάκελοι μέ τήν ιδιόγραφη ένδει
ξη «Για πέταμα» περιείχαν ενα συνονθύλευμα χαρτιών. Στις ταξινο

μικές επεμβάσεις ας προστεθούν καί εκείνες πού οφείλονται σέ όσους 
φρόντισαν τά ευρισκόμενα.

Κατά τήν τακτοποίηση τού ’Αρχείου ήταν ορατή ή στρωματογραφία 
προγενέστερων χειρισμών. Άν καί παρουσίαζε άσυνέχειες, βοήθησε ση

μαντικά τήν τελική καταλογογράφηση. Χρονολογική σύλληψη διέπει 
τήν παρούσα διευθέτηση. "Οπου στάθηκε δυνατό, το υλικό έντάχθηκε 

σέ μιά ιστορική προοπτική, έτσι ώστε νά είναι εφικτή όχι μόνο ή περι
γραφική άνάγνωσή του άλλά καί εκείνη πού ύποτάσσει τά ευρήματα

μοσίευτο υλικό - μιά καλή βάση για ένα βιογραφικό σχεδίασμα τής "Ελλης 
Παπαδημητρίου, το όποιο συντάσσω. ’Έτσι τα διάσπαρτα καί συχνά «πτερόεντα» 
προφορικά πραγματολογικά στοιχεία θά οργανωθούν σέ γραπτό κείμενο.

8. Τά «παρ’ ολίγον "Απαντα», όπως ή ίδια συνήθιζε νά τά χαρακτηρίζει, δηλαδή 
τά άνέκδοτα έργα της μαζί μέ διάφορα δημοσιευμένα κείμενά της, καθώς καί οπτικό 
(ζωγραφικό/φωτογραφικό) υλικό, βρίσκονται διάσπαρτα. ’Έχω εντοπίσει, για τήν 
ώρα, άλλες τρεις άρχειακές μονάδες - έκτος άπό έκείνη τοϋ ΚΜΣ. Ένα τμήμα τοϋ 
’Αρχείου έχει κατατεθεί άπό τήν ίδια στήν Εστία Νέας Σμύρνης, ένώ άλλα δύο βρί
σκονται στα χέρια ιδιωτών, οικείων της προσώπων: τής κυρίας Λένας Σαββίδη στήν 
’Αθήνα καί τής κυρίας ’Ανθής Κατσιρίκου στα Χανιά. Τις εύχαριστώ για άλλη μιά 
φορά καί τις δυό.
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στον άξονα του χρόνου. Για να έχει ό χρήστης εύκολη πρόσβαση στις 

ζητούμενες έπιμέρους ενότητες άκολουθήθηκε, κατά περίπτωση, ή ειδο

λογική κατάταξη. Διαχωρίστηκαν τά δημοσιευμένα άπό τα αδημοσίευ

τα ή άνέκδοτα έργα, τα γραπτά κείμενα άπό τα εικαστικά σχέδια, το 
έντυπο άπό το χειρόγραφο χαρτί. "Ας σημειωθεί ότι διατηρήθηκε ή 

ορθογραφία τής συγγραφέως, προκειμένου για τίτλους έργων ή κείμε
νά της πού παραθέτουμε στον Κατάλογο. Έ υλη πού ή συγγραφέας προ

όριζε για εξαφάνιση διαφυλάχθηκε. Μέ τον κερματισμό αύτής τής ενό
τητας, τά διάσπαρτα πλέον κείμενα τοποθετήθηκαν στούς οικείους φα

κέλους φέροντας την ένδειξη «Για πέταμα» ως ύπόμνηση: μαρτυρούν 
για τη στάση τής δημιουργού άπέναντι στό ϊδιο της το έργο ή στούς 
κριτές του.

'Η ταξινόμηση άπέδωσε συνολικά δέκα άρχειακούς φακέλους. 

Προβήκαμε δυο φορές σέ «νόμιμες» αύθαιρεσίες προσθετικού χαρα

κτήρα. Πρώτα, τά εμβόλιμα μέλη: μέ την έκ των υστέρων εισαγωγή 
στον Κατάλογο ορισμένων έργων τής συγγραφέως συμπληρώσαμε κά
ποια κενά. Πρόκειται για ένθετο ύλικό πού δέν συμπεριλαμβανόταν στον 
άρχικό πυρήνα. Προέκυψε στή διαδικασία καταγραφής άπό δωρεές. 

Ενσωματώθηκε, δίχως νά νοθεύει τό κυρίως Αρχείο - εφόσον δηλώ
νεται με αστερίσκο. 'Ύστερα, οί προσθήκες: ή δεύτερη αύθαιρεσία 
έγκειται στό άνοιγμα ένός νέου φακέλου (ό ύπ’ άρ. 7), τιτλοφορημένου 
«Προσθήκες», μέ δημοσιεύματα πού άναφέρονται στήν ’ίδια και στό έργο 
της. Χρονολογικά έπονται όχι μόνο τού θανάτου τής συγγραφέως άλλά 
και τής ήμερομηνίας πού κατατέθηκε ή δωρεά: οί νέες προσκτήσεις δί
νουν τή δυνατότητα στό ’Αρχείο νά παραμείνει άνοιχτό, ως ήχεΐο όπου 

θά έγγράφονται οί δεκτικότητες άπέναντι στό συντελεσμένο έργο άλλά 

καί στις ενδεχόμενες έκδόσεις άδημοσίευτων κειμένων της.

"Αν καί τό τέλος τής μακράς ζωής της, στις άρχές τής δεκαετίας τού 

1990, έμεινε άσχολίαστο σχεδόν άπό τις εφημερίδες, ωστόσο διαπι

στώνουμε ότι ή γονιμότητα των γραφτών της μοιάζει άντιστρόφως άνά- 

λογη τού καιρού πού περνάει. Σήμερα, ή προσοχή εστιάζεται ολοένα καί 

περισσότερο στά δημιουργήματά της, στις διαδρομές τού βίου της, στό 
παράδειγμά της - δηλαδή, στό άθροισμα όλων έκείνων τών στοιχείων 

πού τοποθετούν μέν αύτή τήν αιρετική γυναικεία φυσιογνωμία μέσα
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στην ιστορία των γραμμάτων, στο πολιτικό γίγνεσθαι, ενώ παράλληλα 

τη θέτουν έξω άπο τον χώρο του προβλέψιμου ή του αύτονόητου.

III
Για την παρακολούθηση τοΰ Καταλόγου σημειώνουμε έξαρχής δτι το 

οδηγητικό νήμα συνυφαίνεται μέ τη ροή τών ιστορικών συμβάντων. Οί 

δείκτες πορείας ενός κομματιού τοΰ νέου έλληνισμου προβάλλουν ιδεα
τά κατά την άπογραφή τών περιόδων που συντάσσονται άπο πραγμα

τολογικά στοιχεία τής μικροϊστορίας, δηλαδή χνάρια τοΰ άτομικοΰ βίου 

τής συγγραφέως. Γι’ αύτό και τέθηκαν στον Κατάλογο κάποιες έπικε- 
φαλίδες-σταθμοί. Μάς επιτρέπουν νά συλλάβουμε τήν καμπύλη τής 
πνευματικής συγκομιδής στήν έξέλιξή της. Μέ τή συναγωγή νέων τίτ
λων, πού γιά πρώτη φορά καταλογογραφοΰνται έδώ, άρτιώνεται ή 

εικόνα τής γυναίκας πού συγγράφει, παίρνει ύπόσταση ή μορφή τής 
στρατευμένης διανοούμενης. Ή συνολικότερη έποπτεία τών δημιουργη

μάτων της μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θά ήταν σκόπιμη ή έκδοση 
μιας έργογραφίας τής 'Έλλης Παπαδημητρίου'1. Έκτος άπύ συνεισφορά 

στήν έρμηνεία τοΰ άνθρώπου στή μοναδικότητά του, ή συγκεντρωτική 
εικόνα τής πνευματικής παραγωγής λειτουργεί σέ μιά εύρύτερη κλίμα
κα και ως χαρτογράφηση μιας εποχής πού τείνει νά καλύψει ολόκληρο 

σχεδόν τον εικοστό αιώνα.

IV
Σκέψεις γιά ένα ύστερόγραφο προκαλεΐ ή στενή απτική σχέση πού άπο- 

καθιστά κανείς δουλεύοντας ένα άρχείο.

Το ερέθισμα δίνει ή ίδια ή γραφική υλη - ένα στοιχείο πού έμεινε 
άσχολίαστο στον Κατάλογο. Τά ποικίλα είδη χαρτιών, μολυβιών καί οί 

τρόποι πού χρησιμοποιήθηκαν δηλώνουν έμμεσα τις ύλικές συνθήκες, 
κυρίως τή σχετική ένδεια μέσα στήν οποία παράγονται οί γραφές. Ή 9

9. Τή μόνη δημοσιευμένη -απ’ όσο γνωρίζω- έργογραφία τή χρωστάμε στήν ποι- 
ήτρια Βικτωρία Θεοδώρου. Βρίσκεται ένσωματωμένη στο άρθρο «Ή Έλλη Παπαδη
μητρίου στις άναμνήσεις μου», Σαμιακή ’Επιθεώρηση, τ. 12, τχ. 43 (Μάιος 1996), 
σ. 156. Ή Θεοδώρου στηρίζεται σέ προσωπικές άναμνήσεις καί μεταδίδει ένδιαφέ- 
ρουσες πληροφορίες.
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οικονομία είναι συνήθεια πού χαρακτηρίζει τις περασμένες γενιές, 

άκόμη κι όταν αίρονται οί αιτίες πού την προκαλοΰν. Μεταπολεμικά, τα 
μεροκάματα ήσαν άμελητέα μπροστά στο κόστος άπόκτησης ενός εργα

λείου όπως ή γραφομηχανή. Ή Παπαδημητρίου δεν διέθετε κατ’ οίκον 

εύκολίες του τύπου αύτου - συνήθιζε να δίνει τα χειρόγραφά της για δα

κτυλογράφηση εξω, δηλαδή κατέφευγε στο ίδρυμα Μέλπως καί 

Όκτάβιου Μερλιέ. Σέ φτηνά στρατσόχαρτα, μπλοκάκια, κόλλες μέ τη 

σφραγίδα τού Ερυθρού Σταυρού στη μια όψη, ή σέ χαρτί άπύ τα τότε 
σκληρά κουτιά άφιλτρων τσιγάρων άποτύπωνε μέ μολύβι κάποια άπύ 

τά ποιήματά της. Ό τρόπος χρήσης τού χαρτιού έν μέρει παραπέμπει 
στην άτομική βιοθεωρία της, ίσως στο βαθύτερο νόημα μιας άσκητικής 

(άραγε καί αισθητικής;) μέ στοιχεία θεολογίας, πού διαμόρφωσε κατά 
τη διάρκεια τής προπολεμικής μαθητείας της στον Κόντογλου10.

Τελικά, ή στάση ζωής της καθορίζεται άπύ τις εμπόλεμες συνθήκες. 
Ό τρόπος χρήσης τού χαρτιού άπεικονίζει πάνω άπ’ ολα τις πολλαπλές 
άποδημίες, τίς δύο δικτατορίες, τή δράση της στον άντιφασιστικύ 
άγώνα, την εξορία καί φυλακή στη Μέση ’Ανατολή - την άνθρώπινη πε

ριπέτεια.
Οί πρόχειρες βιαστικές έγγραφές μέ μολύβι, τά παράταιρα σκισμέ

να χαρτιά εκφράζουν άπύ μόνα τους, το ίδιο καλά μέ τά κείμενα, την 
άσθματική νομαδική πλευρά τής ύπαρξής της, τίς μετατοπίσεις μέσα 
καί εξω άπύ την έκάστοτε πατρίδα, άλλά καί το άεικίνητο των άλλων 
έξαίσιων άποδράσεων στούς, τότε άκόμη άνεξερεύνητους άπύ τούς γη

γενείς, έλληνικούς τόπους. "Ολα άποτυπώνονται στο γραπτό καί φωτο

γραφικό της έργο.

Γιά την "Ελλη Παπαδημητρίου ό ερχομός στην Ελλάδα θά σημάνει 
καί την άπαρχή μιας διαδικασίας, κατά την οποία ή νεαρή γεωπόνος 

άλλάζοντας επαγγελματικό προσανατολισμό -άρνούμενη τον οικογενει

ακό προκαθορισμό- βαθμιαία έγκαταλείπει τίς άστικές ιδεολογικές 

άποσκευές της γιά νά ένταχθεΐ, μεταγενέστερα, στόν χώρο τής κομου

10. Ό Κόντογλου, που κατάγεται άπο τα μέρη της, είναι για την Έλλη καί ό κύ
ριος δίαυλος πού της μεταγγίζει, μετά το 1922, ε<5ώ, στην Ελλάδα πιά, τά νάματα 
μιας παιδείας πού εχει ώς κέντρο άναφορας της το εκεί: την ’Ανατολή μέσω τής 
’Ορθοδοξίας. Γιά τον Φ. Κόντογλου, βλ. Κατάλογος, φάκελος 9.
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νιστικής Άριστεράς. Ή επιλογή έχει το τίμημά της. Τα άγαθά τής 

εύταξίας καί τής οικονομικής σταθερότητας φέρουν ημερομηνία λήξε- 

ως. Ή γυναίκα ή οποία δηλώνει έπάγγελμα συγγραφέας, τη μετεμφυ- 

λιακή έποχή, δεν άντιστοιχέί πλήρως στην εικόνα τής διανοούμενης πού, 

διαθέτοντας μόνιμη στέγη, έργάζεται σέ έναν χώρο περισυλλογής πλαι

σιωμένη άπό τα βιβλία της. Καί όταν άκόμη δεν ζεΐ άντιμέτωπη μέ την 

ίδια τη δίωξη, βιώνει -μαζί μέ πολλούς άλλους- τον φόβο τής δίωξης.

Τό ’Αρχείο πού καταλογογραφεΐται, αν καί σχεδόν σύγχρονό μας, 

είναι μέ μια έννοια παλαιάς κοπής. Μέσα άπό αύτό πιστοποιείται το τέ
λος μιας μακραίωνης εποχής, τής χειρωνακτικής, καί γίνεται αισθητή 

ή μετάβαση άπό το χειρόγραφο στή γραφομηχανή, πολύ πρίν ή εισα
γωγή τής χρήσης του υπολογιστή μεταβάλει τις συνήθειες. Άναδει- 
κνύεται ή σημασία τού τυπωμένου χαρτιού ως σχεδόν μοναδικού -καί 
πάντως, άκόμα τότε, κραταιοΰ- μέσου έπικοινωνίας για τή διάδοση των 
ιδεών. Καθώς συνοψίζει τις συνήθειες τής άνάγνωσης, τών εφήμερων 

σημειώσεων, τής άντιγραφής, τής άπομνημόνευσης, ως καί -έμμεσα— 
τής άποστήθισης, ύπενθυμίζει τήν ισχυρή παρουσία τής γραφής σέ έναν 

κόσμο πού άλλάζει.
Έδώ τό υστερόγραφο κλείνει: άπό τον μικρόκοσμο, άπό τα χαρτιά καί 

τα μολύβια φθάνουμε στον πυρήνα. «Ή ζωή στα έξ ών συνετέθη.» Θά 

καταφύγω στα δικά της λόγια, όταν άναθυμάται τήν εξορία της καί τή 
φυλάκισή της στο στρατόπεδο τής Μέσης ’Ανατολής, είκοσι χρόνια μετά:

Σέ τέτοιες καταστάσεις, πού λείπουνε τόσα, παίρνουνε μοναδική, άλογά- 

ριαστη σημασία καί τα πνευματικά εφόδια, ποιήματα, τραγούδια, σχέδια, 

έργα γνώριμα - όπως παίρνει σημασία ιδιαίτερη καί μια φασουλάδα. ’Εκεί 
μάς λείψανε καί βιβλία καί χαρτιά, πουθενά «διανόηση», τριγύ
ριζε ή μνήμη χωρίς βοηθήματα". 11

11. "Ελλη Παπαδημητρίου, «Οΐ 'Έλληνες πρόσφυγες στή Μέση ’Ανατολή» (από
σπασμα), Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Η', τ. 15, τχ. 87-88 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1962), 
σ. 504. Ή υπογράμμιση είναι δική μου. Στα κείμενα τής εξόριστης λογιοσύνης ή 
διαπίστωση αύτή συνιστα κοινό τόπο: ή σπάνις τών βιβλίων μνημονεύεται -τήν ίδια 
έποχή- καί στις ημερολογιακές έγγραφές του Σεφέρη. “Οταν το έντυπο είναι δυσεύ
ρετο, ή χειρόγραφη άναπαραγωγή του τείνει συχνά νά καλύψει τό κενό.



280 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟΪ

Το άντικείμενο τής κατάταξης που άκολουθεΐ συγκροτούν γραφτά κάθε 

λογής. Το χαρτί, τα τυπογραφικά δοκίμια, οί εικόνες, τά σχέδια καί τα 

γράμματα μπορούν να λογαριαστούν, νομίζω, ώς το μόνο έκεΐνο υλικό 

άγαθό πού παρουσίασε αυξητική τάση στη διάρκεια ζωής τής "Ελλης 

ΙΊαπαδημητρίου - άλλωστε, τη συντρόφευσε σχεδόν ώς τό τέλος. 

Εκείνη όρισε την κληροδοσία: ή περιουσία της έγινε κοινό κτήμα - μέ 
αύτόν τόν τρόπο όλοι είμαστε άποδέκτες. ’Άλλωστε, όπως έγραψε καί 

ό Τσβετάν Τοντόροφ, τα βιβ?αα είναι, το δώρο τών νεκρών.

Τα γραπτά τεκμήρια για τή ζωή καί το έργο τής 'Έλλης Παπαδημητρίου είναι 
ελάχιστα, συγκρινόμενα μέ τις σκόρπιες άλλα πλούσιες άναμνήσεις όσων τή γνώρι
σαν άπό κοντά. Το πληροφοριακό βιογραφικό υλικό στο όποιο στηρίχθηκα ανήκει 
οριακά, καί αύτό, στον προφορικό λόγο. Στην εκπόνηση τής εργασίας αύτής μου συ
μπαραστάθηκαν πολλοί. Πρώτα άπ’ όλους θά ήθελα να άναφέρω τις παλαιότερες συ
ναδέλφους μου στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τις κυρίες Θάλεια Κουτούζου- 
Μπίρη καί Μαρία ’Ασβέστη, δίχως τή συνδρομή τών όποιων ή δουλειά αύτή δεν θά 
είχε καν ξεκινήσει. Εύχαριστώ άκόμα τήν κυρία Χριστίνα Βάρδα τοϋ Ελληνικού 
Ιστορικού καί Λογοτεχνικού ’Αρχείου, τόν διευθυντή τού Μουσείου Μπενάκη κύριο 
’Άγγελο Δεληβορρια, τόν διευθυντή τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου κύριο 
Μάρκο Δραγούμη, τόν διευθυντή τών ’Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής 'Ιστορίας κύ
ριο Φίλιππο Ήλιού. Τέλος, τήν κυρία Λένα Σαββίδη, ή οποία έθεσε απλόχερα στή 
διάθεσή μου τό υπό έκδοση σημαντικό αρχειακό υλικό, καθώς καί τήν Κλείω 
Μποσταντζόγλου, πού μέ πολλούς τρόπους ένθάρρυνε τήν έρευνα.



Κατάλογος ’Αρχείου

Αρχείο Ελλης Παπαδημητρίου τον Στυλιανού καί τής ’Άννας, 
το γένος ’Αριστομένη Αάσκαρι (Σμύρνη 1906 - ’Αθήνα 1993)

ΓΡΑΠΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 1

Οικογενειακά κειμήλια: άπο τή Σμύρνη στην ’Αθήνα 
Ή προ και μετά την Καταστροφή περίοδος

1.1. Δημοσιευμένα κείμενα (1922-1931) 
της Άννας Αάσκαρι Παπαδημητρίου1

Κοινωνική και ιστορική μελέτη περί φυσικών τέκνων, Φεμινιστική Βιβλιο
θήκη μέ τήν έπιμέλεια τοϋ Συνδέσμου Έλληνίδων Υπέρ των Δικαιωμάτων 
τής Γυναικός, Εκδοτικός οικος ’Αθήνα, Διευθυντής Α.Ι. Ράλλης, Εύριπίδου·

1. Ή Άννα Αάσκαρι Παπαδημητρίου (t 1968), ή μητέρα της 'Έλλης, ήταν κό
ρη τής Αικατερίνης Άθηνογένη και τοϋ ’Αριστομένη Αάσκαρι. Παντρεύτηκε στή 
Σμύρνη, στο τέλος τοϋ 19ου αιώνα, τον Στυλιανό Παπαδημητρίου καί είχαν δύο παι
διά - τήν "Ελλη καί τον Μάριο. Ή οικογένεια τής μητέρας έβγαλε εγγράμματες καί 
λόγιες γυναίκες: ή ίδια ή Άννα στάθηκε πρωτοπόρα φυσιογνωμία τοϋ γυναικείου κι
νήματος στήν Ελλάδα ώς επιστήμονας, νομικός ειδικευμένη στα δικαστήρια άνηλί- 
κων, ενώ ή άδελφή της, Πολύμνια Αάσκαρι, υπήρξε λαμπρή καθηγήτρια στο 
Νεοελληνικό ’Ινστιτούτο τής Σορβόννης. Ή τρίτη κόρη (Βελούδω ;) παντρεύτηκε τον 
Θεμιστοκλή Σοφούλη. Βλ. Octave Merlier, Polymnie Lascaris, Extrait des Études 
Néohelléniques, τ. 2, 1969-1970, Α'ίξ-άν-Προβάνς, 1970, σσ. 13-22. Επίσης E. 
Άβδελα - A. Ψαρρα, Ό φεμινισμός στήν Ελλάδα τον μεσοπολέμου. Μία ανθολογία, 
’Αθήνα 1985, σσ. 39-42 καί 71.
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6, ’Αθήνα, σσ. 32. Βιβλίο. Διάλεξη τής Α.Π. στο Ελληνικόν Ώδεΐον στις 25 
Φεβρουάριου 1922".

Παιδικά δικαστήρια, Εκδοτική Εταιρία ’ Αθήνα, ’Αθήνα 1927, σσ. 32. Βιβλίο. 
Εισήγηση στον Σύνδεσμο Υπέρ των Δικαιωμάτων τής Γυναικός.

«Τα παιδικά δικαστήρια, το παιδί)), ’Επιστημονικόν Περιοδικόν τής Γεν[ικής] 
'Εταιρείας προς Προστασίαν τής Παιδικής και Εφηβικής "Ηλικίας, έτος Β', 
τχ. 5 (’Ιανουάριος / Φεβρουάριος 1931), στο οπισθόφυλλο: «Τυπογραφείου 
Φυλακής-Σχολής Άβέρωφ», ’Αθήνα, σσ. 76+2, το άρθρο στις σσ. 3-27 (ιδιό
χειρες σημειώσεις της συγγραφέως).

’Έντυπα / φυλλάδια άλλων σχετικά μέ τα Δικαστήρια’Ανηλίκων

Α. Ρηγανάκος, εισαγγελέας έφετών, Περί τής άνάγκης τής ίδρύσεως παι
δικών δικαστηρίων, Σύλλογος Προστασίας Κρατουμένων Γυναικών καί 
’Ανηλίκων. ’Εκ τοϋ Τυπογραφείου Π.Δ. Κυριάκου, ’Αθήνα 1927 (μέ ιδιόχει
ρη αφιέρωση τοϋ συγγραφέως στην ’Άννα Παπαδημητριού).

J.A. Lovat-Fraser, Μ. A. Barrister-at-Law, Child Offenders - A Programme, State 
Children Association, 117 Picadilly, W. 1, σσ. 14.

Juvenile Court Standards, σσ. III-VI + 1 -10 (λείπει το εξώφυλλο).

1.2.’Αδημοσίευτα (;) κείμενα (1925-1948) τής’Άννας Παπαδημητρίου 

α. Επιστολογραφία

’Αποστολέας ή Α.Π. ’Αποδέκτης ή Lady Aberdeen, πρόεδρος τοϋ Διεθνοΰς 
Συμβουλίου Γυναικών. 'Ημερομηνία, 14/10/1925. Δακτυλόγραφο αντίγραφο, 
μονόφυλλο, άνυπόγραφο.

’Αποστολέας ή Α.Π. ’Αποδέκτης ή Lady Aberdeen. Δακτυλόγραφο άντίγρα- 
φο, δίφυλλο, άνυπόγραφο, χ.χ.

’Αποστολέας ή Α.Π. ’Αποδέκτης το 'Υπουργείο ’Εξωτερικών. Δακτυλόγραφο 2

2. ’Αγγελική Πασσια, «’Ιδεολογικά ρεύματα καί έκδόσεις, άναζητήσεις καί και
νοτομίες σε μια 'Ελλάδα που άλλαζε» στο αφιέρωμα «'Η περιπέτεια του βιβλίου στην 
Ελλάδα», 'Η Καθημερινή, 9 Μαΐου 1999, σσ. 6-8, όπου πληροφορίες καί αναδημο
σίευση τοϋ εξωφύλλου.
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άντίγραφο, σσ. 16, χ.χ. άλλα μεταξύ 1925-1929 / άναφορές στη Μικρασιατική 
Καταστροφή3.

’Αποστολέας ό Charles L. Chute, γενικός γραμματέας τής National Probation 
Association (Νέα Ύόρκη). ’Αποδέκτης ή Α.Π. (’Αθήνα). 'Ημερομηνία, 
20/2/1926. Δακτυλόγραφο, χαρτί έντυπο μέ φίρμα και ονόματα μελών.

β. ’Επιστημονικά αρθρα

Α.Π. Περί τον ζητήματος των παιδικών δικαστηρίων. Διάλεξη στην Πά- 
ντειο Σχολή (’Απρίλιος 1948). Άτιτλο, δακτυλόγραφο, δύο άντίτυπα (σσ. 1 
ά.ά. + 1-28).

Α.Π. Alia θεωρία περί μητρικής άγάπης, δακτυλόγραφο, σσ. 26, χ.χ.

1.3. Νεκρολογίες για τήν’Άννα Παπαδημητρίου

’Αγγελτήριο κηδείας, 7α Νέα, Σάββατο 28/9/1968 (ολόκληρο το φύλλο τής 
εφημερίδας).

«Άννα Παπαδημητρίου», Μικρασιατική ’Ηγώ, μηνιαία έκδοσις Ένώσεως 
Σμυρναίων, άρ. φύλλου 101, Αύγουστος - ’Οκτώβριος 1968, ’Αθήνα. Άρθρο 
άνυπόγραφο, φωτογραφία τής Α.Π. (ολόκληρο το φύλλο).

«Νεκρολογία. Άννα Παπαδημητρίου: μορφές πού φεύγουν», Ή 5Αναγέννησις 
τής Νέας Σμύρνης, διευθυντής Άχιλλεύς Άραγιάννης, έτος Β', άρ. φύλλου 41, 
Σάββατο 12/10/1968. Άρθρο δίστηλο, άνυπόγραφο, φωτογραφία τής Α.Π. 
(ολόκληρο το φύλλο).

«Άννα Παπαδημητρίου. Νεκρολογίαι», Ελλάς - ’Ανεξάρτητος Σαμιακή 
Έφημερίς, διευθυντής Κώστας I. Πτίνης, Τετάρτη 16/10/1968. ’Άρθρο μέ 
υπογραφή: Θ (;), ολόκληρο το φύλλο.

«’Άννα Παπαδημητρίου. Πένθη», Κήρνξ Νέας Σμύρνης, διευθυντής Ευάγγε
λος Δαδιώτης, Σάββατο 19/10/1968. Λόγος έπικήδειος του Διονυσίου Τροβά, 
εκπροσώπου του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καί συνεργάτη τής εφη
μερίδας. Άρθρο τρίστηλο, ολόκληρο το φύλλο.

3. ’Έκθεση τής Α.Π., άντιπροσώπου στο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών στήν 
Ούάσινγκτον το 1925. Βλ. Ε. Άβδελα - Α. Ψαρρα, ό'.π., σ. 529.
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Πληροφορίες για τή δράση καί τη θανή τής ’Άννας Παπαδημητρίου. 
Χειρόγραφο άτιτλο σημείωμα, άνυπόγραφο, χ.χ. άλλα μετά το 1968.

1.4. Φωτογραφικό αρχείο οικογένειας:
Στέλιος Κ. Παπαδημητρίου (1875-1935;)
Άννα’Αριστομένους Λάσκαρι

Σμύρνη, πριν την καταστροφή τοΰ 1922

Αικατερίνη Άθηνογένους (γενν. 1845), μετέπειτα σύζυγος Άριστομένους 
Λάσκαρι, κόρη τοϋ Εμμανουήλ Άθηνογένους (γενν. 1800) καί τής Μαρίας 
Γεωργίου Λάτρη. Γιαγιά τής "Ελλης Παπαδημητρίου άπό τήν πλευρά τής 
μητέρας.

Στέλιος Κ. Παπαδημητρίου, ό πατέρας. Χειρόγραφη ένδειξη «Kodak» καί άφιέ- 
ρωση: «My good wishes for a prosperous and happy New Year, Smyrna 1896».

Άννα Λ. Λάσκαρι, ή μητέρα. Φίρμα φωτογράφου: N.J. Athanassiades, rue 
Franque, Smyme, χ.χ.

Ό φάκελος περιέχει έπίσης:
Αγγελτήριο άρραβώνων «τής Άννης Λ. Λασκάρεως μέ τον Στυλιανό Κ. 
Παπαδημητρίου», Εφημερίδα 'Αρμονία, Σμύρνη. Απόκομμα, χ.χ. άλλα περί 
τό 1898.

Δύο φωτογραφίες μεταγενέστερες τοΰ 1922.

* Πολύμνια Λάσκαρι (1884-1969), άδελφή τής Άννας Παπαδημητρίου, 
Παρίσι 1930 (;)'.

Στέλιος Παπαδημητρίου, μεταγενέστερη τοΰ 1922 φωτογραφία ταυτότητας.

Ενθυμήματα διάφορα τοΰ Μάριου Στ. Παπαδημητρίου'1.

Παιδική φωτογραφία τοΰ Μ.Π. μέ ναυτικά ροΰχα (χ.χ., φίρμα φωτογράφου: 
Rhomaides / Horowitz, Athènes).

Νεανική φωτογραφία τοΰ Μ.Π. (χ.χ., φίρμα φωτογράφου δυσανάγνωστη).

4. Δωρεά τής Θάλειας Κουτούζου-Μπίρη (1999).
5. Ό άδελφός τής "Ελλης έθεσε τέρμα στή ζωή του στις άρχές τής δεκαετίας τοϋ 

1950, στή Σάμο.
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Νεανική φωτογραφία του Μ.Π. (χ.χ., φίρμα φωτογράφου: Nelly’s Athènes, 
Hermes 49).

’Ιδιόγραφο παιδικό σημείωμα τοΰ Μ.Π. προς τή μητέρα του.

«Δελτίον Ταυτότητος του Παρέδρου Μέλους Μαρίου Παπαδημητρίου. ’Αερο
πορική Ένωσις ’Αθηνών. Έν Άθήναις 28.1.32.»

«Ό Προφήτης Ήλίας, ό Θεσβίτης. Εις μνημόσυνου του δούλου του Θεοΰ 
Μαρίου Παπαδημητρίου», υπογραφή: Φώτης Κόντογλου. Φωτογραφία έργου 
που φυλάσσεται στο ’Εκκλησιαστικό Μουσείο Σάμου (;), Σαμιακή Επιθεώρη
ση, διευθυντής Κώστας Καραθανάσης, έτος Β', τ. 8, τχ. 31-32 (’Απρίλιος 
1985), σ. 82 (σπάραγμα).

"Ελλη Στ. Παπαδημητρίου, Σμύρνη 1906 - ’Αθήνα 1993. Παιδικές φωτο
γραφίες σέ υπαίθριους χώρους τής Σμύρνης (χ.χ. άλλα περί τό 1910-1915).

«Βιογραφικά Οικογένειας Παπαδημητρίου». Δακτυλόγραφο κείμενο τής 
Έλλης Παπαδημητρίου, συνταγμένο στή δεκαετία του 1960 για τό ΚΜΣ, 
σσ. 1-15, άδημοσίευτο.

* Σκαρίφημα γενεαλογικού δέντρου επιφανών σμυρναϊκών οικογενειών. 
Περιλαμβάνεται καί κλάδος τών προγόνων τής Έλλης Παπαδημητρίου. 
Φωτοτυπία, δεκασέλιδο1'.

ΦΑΚΕΛΟΣ 2

’Αρχείο τοΰ ποιητή Φώτη Άγγουλέ (Τσεσμές 1911 - Χίος, 27 Μαρτίου 
1964)6 7

6. Ό κύριος Στέφος ’Αλευράς καταγωγής σμυρναϊκής καί μέλος τής Ελληνικής 
’Εραλδικής Εταιρίας έθεσε εύγενικά στή διάθεσή μου, τίς πληροφορίες καί τό υλικό 
-γι’ αύτό καί τον εύχαριστώ.

7. Ή "Ελλη Παπαδημητρίου γνώρισε τον Φώτη Άγγουλέ εξόριστο στή Μέση 
’Ανατολή (βλ. φάκελος 2.2. καθώς καί 3.1, ύποσημ. 10). Ό Άγγουλές γεννήθηκε στή 
μικρασιατική άκτή, στον Τσεσμέ. Μέ τον διωγμό του 1914, ή οΐκογένειά του εγκατα
στάθηκε στή Χίο. Τα πρώτα χρόνια τα έζησε βοηθώντας τόν πρόσφυγα πατέρα του πού 
ήταν ψαράς, ενώ συγχρόνως πήγαινε στο σχολείο - ως τή F Δημοτικού. ’Αργότερα, 
μαθητευόμενος τυπογράφος, εκδίδει τό 1931 τό έργο Ό λαός τής πατρίδας μου 
(Τσεσμές). Στον πόλεμο τοϋ 1940 περνάει στή Μέση ’Ανατολή, κατατάσσεται εθελο
ντής καί φυλακίζεται μαζί μέ 15.000 στρατιώτες άντιφασίστες. Τό 1945 άφήνεται έλεύ-
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2.1. Εκδόσεις έργων του (1934-1963)

Άμαβασιά, ποιήματα. ’Αθήνα, Τυπ. Πυρσοΰ Α.Ε., 1934, σσ. 30. [Άμαβασιά = 
στα σανσκριτικά, το γέμισμα τοϋ φεγγαριού.]

Ό λαός τής πατρίδας μου, τραγούδια τοϋ Τσεσμέ καί τής Κάτω Παναγιάς. 
Εκδοτικόν καί Καλλιτεχνικόν Τυπογραφεΐον Ελευθερίας, Χίος 1936, σσ. 32. 
’Έντυπη αφιέρωση: «Στον φίλο μου λογοτέχνη 'Ηρακλή Παπαδόπουλο» και 
ιδιόχειρη άφιέρωση τοϋ συγγραφέα στον λογοτέχνη Άλέκο Γ. Παπαγεωργίου, 
Χίος 7/8/1939.

Φλόγες τοϋ δάσους. Είσαι ή Ελλάδα, στέκεις πάνω άπο τής ζωής τα ταπεινά 
και μέ τ’ ολοκαύτωμά σου φέγγεις για να βλέπει ό κόσμος να περνά.
Τύποις Α. Γιούλη, 32 Έμάντ έλ Ντίν, Κάιρο 1944, σσ. 34.

Πορεία μέσα στην νύχτα. Τυπογραφεία τής εφημερίδας Χιακός Λαός, Χίος 
1958, σσ. 6 ά.ά. + 1-70. Τυπώθηκε σέ 2.500 αντίτυπα. ’Αφιέρωση χειρό- * 4

θερος, άλλα συλλαμβάνεται ξανά το 1946 καί το στρατοδικείο τον καταδικάζει σέ φυ
λάκιση. Στο Κάιρο δημοσιεύει τις πρώτες του ποιητικές συλλογές: Φωνές, ’Οπτασίες 
στην έρημο, Φλόγες τοϋ δάσους. Οί ταλαιπωρίες κλονίζουν την ήδη έπισφαλή του 
υγεία καί, μετά άπο εγκλεισμό σέ άθηναϊκή νευρολογική κλινική, άποσύρεται στη Χίο. 
Πεθαίνει το 1964 μέσα στο πλοίο γιά τον Πειραιά. Τά παραπάνω στοιχεία άντιγρά- 
φω άπό βιογραφικύ σημείωμα του Φ. Άγγουλέ, στα γαλλικά, που άπόκειται στα 
’Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 'Ιστορίας / ’Αρχείο ΕΔΑ. Εύχαριστώ τον Νίκο Οίκο- 
νομάκο πού, ώς συγκρατούμενος τοϋ Φώτη Άγγουλέ στη Μέση ’Ανατολή καί γνώρι
μος τής "Ελλης Παπαδημητρίου, μέ βοήθησε στην εξακρίβωση άνθρώπων καί τόπων.

Βιβλιογραφία : Γ.Δ.Κ. (;) «Φώτης Άγγουλές», ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Β', τ.
4, τχ. 22 (’Οκτώβριος 1956), σσ. 316-317. Έκκληση στα λογοτεχνικά σωματεία καί 
στον πνευματικό κόσμο τής χώρας γιά την άπελευθέρωση τοϋ ποιητή, πού έκτίει δε
κάχρονη ποινή φυλάκισης' «Φώτης Άγγουλές» (άναγγελία τοϋ θανάτου, φωτογρα
φίες), Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Γ, τ. 19, τχ. 111-112 (Μάρτιος - Απρίλιος 1964), 
σ. 353- "Ελλη Παπαδημητρίου, «Μερικές σημειώσεις γιά τή ζωή τοϋ Φώτη 
Άγγουλέ», ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Γ, τ. 19, τχ. 114 (’Ιούνιος 1964), σσ. 576- 
588' Γιώργης Σιδέρης, Φώτης’Αγγουλές, Μοχλός, Αθήνα 1961, σσ. 60" Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος, Έργογραφία Σεφέρη (1931-1979). Βιβλιογραφική δοκιμή, ΕΛΙΑ, 
Αθήνα 1979, σσ. 60 (οπού πληροφορίες γιά τούς δεσμούς φιλίας τοϋ Γ. Σεφέρη μέ 
τον Άγγουλέ στή Μέση Ανατολή). Επίσης, "Ελλη Παπαδημητρίου, Ό Φώτης 
Άγγουλές, ποιήματα /επιλογή, σημειώσεις βιογραφικες κ.α, 3η εκδ., Αθήνα 1981, 
σσ. 94.
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γραφή: «Στή Φίλη ποιήτρια "Ελλη Παπαδημητρίου, μ’ άγάπη, Φ. Άγγου- 
λές», Αύγουστος 1958.

* Νικηφόρος Βρεττάκος, ((Φώτη Άγγουλέ “Πορεία μέσα στή νύχτα”» (κριτι
κή), Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Δ', τ. 8, τχ. 45 (Σεπτέμβριος 1958), σσ. 229- 
230. Φωτοτυπία.

Ποιήματα, πολιτικές καί λογοτεχνικές εκδόσεις, ’Αθήνα 1963, σσ. 176 (στις 
σσ. 5-6 προτάσσεται βιογραφικό σημείωμα για τον ποιητή). ’Ανυπόγραφο, 
στον κολοφώνα: ((Τυπώθηκε τον ’Απρίλη του 1964 σέ 1.000 άντίτυπα».

2.2. "Ελληνες αντιφασίστες κρατούμενοι 
στα στρατόπεδα τής Μέσης’Ανατολής

Κείμενα (καί φωτογραφίες)

'Ορίζοντες, Δεκαπενθήμερο ’Όργανο 'Ομάδας Συμβίωσης, έτος Α', άρ. φύλ
λου 3 (22 Αύγούστου 1945), Ντεκαμερέ. Χειρόγραφο περιοδικό, συντάσσε- 
ται στα έλληνικά άπο κρατούμενους στο στρατόπεδο Ντεκαμερέ τής 
Ερυθραίας, σσ. 17.

Ό φάκελος περιέχει επίσης:
Εικονογραφημένα Νέα, δίφυλλο σπάραγμα. Φωτογραφία μέ τίτλο:
«Οι Γερμανοί παραδίδονται εις τον Μοντγκόμερυ».

'Ορίζοντες, φωτογραφίες (3), έξωφύλλο, 8 σλάιντς άρνητικά.
Ήώς, «έκδίδεται κατά Κυριακήν)), ’Αθήνα 1889.
’Αραμπάς, Έπιθεώρησις τού Μετώπου έκδιδομένη υπό τού Λόχου Τηλ/τών Β' 
Σ.Σ., ’Ιούνιος 1922. Φωτογραφίες (3): χειρόγραφα πρωτοσέλιδα περιοδικών.

Δύο κείμενα-μαρτυρίες για τα δεινά των έλλήνων άντιφασιστών στο στρατό
πεδο. Κείμενο πρώτο, τίτλοι: Μέση Ανατολή, Πλοίο Έριντάν, Νοσοκομείο 
Αφρικανικό Μάι-Χαμπάρ, κολοβό σσ. 6. Κείμενο δεύτερο, τίτλοι: Γυρισμός, 
Έλ Άζάζα, Νείλος, Σονρρεαλαστική ποίηση (υπογραφή: Θ.Λ.), Κάρφωνε 
Αυγά, σσ. 8, γράφτηκε άπο 11 εως 15 ’Οκτωβρίου 19458.

8. Κομμάτια άπο αυτές τις ημερολογιακές εγγραφές τού Φ. Άγγουλέ (’Οκτώ
βριος 1945) δημοσίευσε ή "Ελλη Παπαδημητρίου, το 1964, στο άρθρο της στην 

’Επιθεώρηση Τέχνης, δ.π., σσ. 579-582.
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Φώτης Άγγουλές: ποιήματα τής εξορίας, τής φυλακής. ’Οκτώ φύλλα πρόχει
ρα, πολλοί άντιγραφεΐς (μολύβι), χέρι Έλλης Παπαδημητρίου. 

φ. 1: "Ενα ’Αστέρι, ποίημα. ’Αρχή: «Δεν θά πλήξω. ’Άς είναι ή νύχτες του 
χειμώνα μου μεγάλες...)) Στο τέλος, σημείωση: «6-1-54 Νοσοκ[ομεΐο] "Αγιος 
Παύλος, Άθήναι», καί φωτοτυπία τοϋ ίδιου ποιήματος. Στην άλλη όψη, το 
ποίημα Το χωριό του, μέ αρχή: «Δεν μπορώ να σας παραδώσω 30 ομήρους», 
σπάραγμα, φέρει ένδειξη αριθμού σελίδας, 45.

φ. 2: Τό πρωτοβρόχι, ποίημα. Στροφές δύο, στίχοι 12. ’Αρχή: «Το πρωτο- 
βρόχι ξέπλυνε τούς τάφους απ’ τη σκόνη», τέλος: «είναι γλύκες οί άνάμνησες 
σαν ή χαρά έχει φύγει».

φ. 3: ’Αλήτες, ποίημα. Στροφές δύο, στίχοι 6. ’Αρχή: «’Έξω άπ’ τις ξένες τις 
αυλές...», τέλος: «άφηρημένος σαν κι εμέ έξω άπό κάθε σπίτι», 

φ. 4: Σε πρόσμενα, ποίημα. Στροφές τέσσερις, στίχοι 10. ’Αρχή: «Σέ πρόσ- 
μενα στο γαλανό ηλιόλουστο νησί...», τέλος: «Μα πώς δέν ήρθες στο νησί;», 

φ. 5: Ποίημα άτιτλο. Στίχοι 4, διορθώσεις. ’Αρχή: «’Έτσι καθώς καρφώθη
καν άπό την πείνα έκστατικοί...», τέλος: «οί θαλασσοδαρμένες μας υπάρξεις 
πού θ’ άράξουνε;».

φ. 6: ’Έτσι χωρίσαμε, ποίημα. Στροφές τέσσερις, στίχοι 17. ’Αρχή: «Ούτε 
λυγμός, οΰτε φιλί... », τέλος: «...πού θά στολίσει μ’ άλικα τριαντάφυλλα τούς 
τάφους».

φ. [7]: Θυσίες, ποίημα. Στροφές τρεις, στίχοι 12. ’Αρχή: «Ό πικρός μας πό
νος...», τέλος: «...στην λιτανεία τής Λευτεριάς)).
Ποίημα άτιτλο, μία στροφή, στίχοι 11. ’Αρχή: «Τόσοι σταυροί πού στήθη
καν...», τέλος: «...σταυρός, σταυρός».

φ. [8]: 7α παιδιά, ποίημα, 1 στροφή.
Ή ’Εργατιά, ποίημα, 1 στροφή.
Ποίημα άτιτλο, τυπωμένο, στροφές τέσσερις, στίχοι 24. ’Αρχή: «Οί 
Μπεντουβίνοι τέλειωναν...», τέλος: «...στην Λυβική τήν έρημο ή Αύγή... ».

Δημοσιευμένο:
«Στην Λυβική τήν έρημο βραδυάζει»9, ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Β', τ. 4, τχ.

9. Στο ίδιο τεύχος τηςΈπιθεώρησης Τέχνης μέ τίτλο: «'Έξη Ποιήματα τού Φώτη 
Άγγουλέ» περιλαμβάνονται καί τα ποιήματα: «Παπαρούνες», «Στον Καλλιτέχνη», 
«Στάλινγκραντ», «Το Στίγμα», «Γλυκοχαράζει». Το ίδιο περιοδικό θά δημοσιεύσει 
τα ποιήματά του: «Τρία Ποιήματα τού Φώτη Άγγουλέ: Πότε; Άστενεΐς, Ώρα
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22 (’Οκτώβριος 1956), σσ. 271-272. Επίσης, τα ποιήματα «Μνημόσυνο», 
«Τα παιδιά τοϋ ήλιου», «Άναχώρησις», σσ. 14.

Επιστολογραφία Φώτη Άγγουλέ - Έλλης Παπαδημητριού:
«Ευχόμαστε το 1954 να είναι χρόνος Ειρήνης, Χαράς, ’Αγάπης, Δημιουργίας. 
Οΐ ασθενείς πολ[ιτικοί] κρατ[ούμενοι] 1.1.54. Ν.Κ.Α.Π.». Εύχετήρια κάρτα 
ζωγραφισμένη στο χέρι.
Επιστολή τοϋ Φ.Α. σταλμένη στην Ε.Π. άπο τη φυλακή. ’Ακέφαλη, στο τέ
λος: «σέ φιλώ μέ αγάπη Φώτης», χ.χ. άλλα μεταπολεμική.

Παρτιτούρα τιτλοφορημένη: Ό Άγγονλές, στίχοι Έλλης Παπαδημητρίου, μου
σική Ελευθέριου Κώστα (σσ. I-IV). Τέσσερις φωτογραφίες της παρτιτούρας. 
Εξουσιοδότηση τοϋ μουσικοΰ Λ. Κώστα. Δίνει την άδεια στην Ε.Π. για δη
μοσίευση τής παρτιτούρας (χ.χ).

Φωτογραφίες (χ.χ.). Δύο φωτογραφίες μαυρόασπρες (και σέ σλάιντς) τοϋ Φ.Α. 
στη φυλακή. Μία φωτογραφία τοϋ Φ.Α. μέ τον Αιθίοπα Χριστόφορο.

Δύο σλάιντς όπου είκονίζονται χειρόγραφα έργα του: Πρωτοβρόχι, "Ενα 
Αστέρι, Εριντάν. Δύο σλάιντς όπου είκονίζονται τά τυπωμένα εξώφυλλα ποι
ητικών έργων του: Φλόγες τον δάσους, Φοντζιγιάμα, Πορεία μέσα στην νύ
χτα, Ποιήματα.

Κηδεία Φώτη Άγγουλέ (;), φωτογραφία άταύτιστη, είκονίζονται ό Γιάννης 
Ρίτσος καί ή "Ελλη Παπαδημητρίου.

Επικήδεια καί επιμνημόσυνα κείμενα για τόν Φώτη Άγγουλέ

«Στον ποιητή Άγγουλέ, Χρηστός Δ. Χριστοδουλάκης. Έκ μέρους κρατουμέ
νων Ντεκαμερέ, 30/3/64». Χειρόγραφο ποίημα, 3 στροφές.

«Παλλαϊκή κηδεία τοϋ Φώτη», έφημερίδα Ό Χιακός Λαός, Χίος, 2/4/64. 
Λόγος επικήδειος τής Έλλης Παπαδημητρίου έκ μέρους τής Εταιρίας 
Ελλήνων Λογοτεχνών, άκέφαλος. Λόγος επικήδειος τοϋ έκπροσώπου τής 
ΕΔΑ, άκέφαλος.
«Το χρονικό τής πνευματικής ζωής», αναγγελία θανάτου τοϋ Φ.Α., 2 φωτο- * 17

Καλή», δ.π., έτος Γ' τ. 7, τχ. 39 (Μάρτιος 1958), σ. 122. ’Επίσης, τά ποιήματα 
«"Ενα Αστέρι», «Το χωριό του», «Το πρωτοβρόχι», «Έτσι χωρίσαμε», «Θυσίες» 
έχουν δημοσιευτεί άπο την 'Έλλη Παπαδημητρίου Ό Φώτης Άγγονλές..., σσ. 15,
17, 34, 43, 45.
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γραφίες, ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος I', τ. 19, τχ. 111-112 (Μάρτιος-Απρίλιος 
1964), σ. 353.

Μνημόσυνο για τον Φ.Α. πού οργανώθηκε άπο τοπικό σύλλογο της Χίου με- 
ταδικτατορικά (1976). Κείμενο άδημοσίευτο (;) τής Ε.Π., πού έκφωνήθηκε 
άπο τήν ίδια, άτιτλο, δακτυλόγραφο.

Περίοδος Μέσης’Ανατολής10 11 1941-1945

ΦΑΚΕΛΟΣ 3
Δημοσιεύσεις / ’Εκδόσεις έργων τής "Ελλης Παπαδημητρίου, 1944-1958

3.1. Anatolia. Ή Ανατολή

«First Recitative of Anatolia, Second Recitative of Anatolia», υπογραφή: Ellie 
Papadimitriou, σπαράγματα άπο το περιοδικό του Κάιρου Personal Landscape 
No 2, Μάρτιος 1942". «Third Recitative»; στίχοι τυπωμένοι μέ δμοια στοι

χεία. 'Ένα φύλλο άκέφαλο, κολοβό, στο verso οί στίχοι: «St. James Street».

10. Λέγεται ότι ή Παπαδημητρίου φεύγει για τή Μέση ’Ανατολή στις 27 ’Απριλίου 
τού 1941, τήν ημέρα πού οί Γερμανοί μπαίνουν στήν ’Αθήνα - τήν ίδια εκείνη μέρα 
πού σημαδεύτηκε άπο τήν αύτοκτονία τής Πηνελόπης Δέλτα. Δέν μπόρεσα να εξα
κριβώσω τήν πληροφορία. Πάντως ή 'Έλλη φεύγει μέσα στον μήνα ’Απρίλιο. Βλ. 
Άσημάκης Πανσέληνος, Τότε που ζονσαμε, 9η εκδ., ’Αθήνα 1981, σ. 311.

11. ’Από το ’Αρχείο Παπαδημητρίου προκύπτει ότι ή πρώτη ολοκληρωμένη λο
γοτεχνική απόπειρα, ή πρώτη μέσω τής τυπογραφίας δημόσια παρουσία της, γίνε
ται εξω άπο τήν (όποια) πατρίδα καί σέ γλώσσα άλλη άπο τή μητρική: ή έξόριστη 
ποιήτρια, μέσα στήν κοσμόπολη ’Αλεξάνδρεια, έπιλέγει να εκφραστεί καί στήν κυ
ρίαρχη γλώσσα- στα άγγλικά. Το Personal Landscape κυκλοφορεί άργότερα σέ βι
βλιαράκι στο Λονδίνο, το 1945. Περιέχει συνεργασίες των Lawrence Durrell, Robert 
Liddell, Olivia Manning καί άλλων. Τρεις είναι οί ελληνες ποιητές πού παρουσιάζο
νται. μεταφρασμένοι, προερχόμενοι καί οί τρεις άπο τον έκτος συνόρων ελληνισμό. 
Πρώτος ό Κ.Π. Καβάφης. Δεύτερη, ή "Ελλη Παπαδημητρίου μέ την’Ανατολή της 
καί τέλος, ό Γιώργος Σεφέρης μέ τρία, του ποιήματα. Στήν εποχή του Κάιρου άνά- 
γονται θεματικά καί δύο μεταγενέστερα άδημοσίευτα άρθρα της: α) «Για το Γιώργο 
Σεφέρη», δακτυλόγραφο, 3 φύλλα, χ.χ. άλλα μετά τον θάνατο τοϋ ποιητή (20/9/71), 
β) « Γιά τον Καβάφη καί τήν ’Αλεξάνδρεια», δακτυλόγραφο, 2 φύλλα, χ.χ. άλλα 
μάλλον γράφτηκε μαζί μέ το προηγούμενο.
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Ή ’Ανατολή. Βιβλίο, έξιστόρηση καί παράσταση τής Μικρασιατικής 
Καταστροφής. Θεατρική σειρά «Τα Πάθη μας», έκδοση τρίτη, ’Αθήνα 1962, 
σσ. 39 + (2 ά.ά.), σχέδιο Γιάννη Βαλαβανίδη'ή

* Ή ’Ανατολή. Βιβλίο, θεατρική διασκευή, ’Αθήνα 1972, σσ. 24u.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται:
Πρόσκληση τυπωμένη για παράσταση του έργου, που δόθηκε στίς 14 Μαΐου 
1972 στήν Εστία Νέας Σμύρνης.

'Οδηγίες τής Έλλης Παπαδημητρίου για το θεατρικό άνέβασμα τής ’Ανατο
λής, χειρόγραφο, μονόφυλλο, χ.χ. άλλα μάλλον το 1972.

«Πότε, πώς καί που γράφτηκε ή ’Ανατολή», σπάραγμα κειμένου τής Ε.Π. (σέ 
πρώτο ένικό, δακτυλόγραφο, μονόφυλλο, χ.χ.).

((’Απολογισμός» (1977), σπάραγμα κειμένου. Φωτογραφίες άπο το άνέβασμα 
τής ’Ανατολής καί του θεατρικού έργου 7ο βουνό (1972). Σχέδια τυπωμένα 
του Γιάννη Βαλαβανίδη, του Γιώργου Σικελιώτη, τής Μαρίας Βαξεβάνογλου. 
Βλ. φάκελος 4.1. καί 4.4.

«'Η ’Ανατολή», κείμενο δακτυλόγραφο.

Κριτική για τό έργο Ή ’Ανατολή 
Φάκελος με τήν ένδειξη «Για πέταμα»

Μάρκος Στάνας «Το ποίημα τής συμφοράς», εφημερίδα'// Νέα Σμύρνη, έτος 
23οV, άρ. φύλλου 981, 6/12/1952 (στο ίδιο φύλλο δημοσιεύεται σέ συνέχειες 
το θεατρικό κείμενο Η ’Ανατολή). 12 13

12. Οί αυτοτελείς εκδόσεις τής ’Ανατολής είναι κατά χρονολογική τάξη οί εξής: 
πρώτη έκδοση, Κάιρο 1944, δεύτερη έκδοση (’Αθήνα) 1952. τρίτη έκδοση (’Αθήνα) 
1962, τέταρτη έκδοση. ’Αθήνα 1972. Στο ’Αρχείο υπάρχουν δύο εκδόσεις, ή τρίτη 
(1962) καί ή τέταρτη (1972). ’Αναδημοσιεύσεις του έργου έχουν έντοπιστεΐ, βλ. φά
κελος 4.3. (’Απολογισμός, 1977), άλλα καί φάκελος 4.4. (Τιμούμε τα 60 χρόνια ..., 
1982). 'Ορισμένες λανθάνουν καί στον περιοδικό Τύπο, όπως λόγου χάρη στήν εφη
μερίδα 7/ Νέα Σμύρνη, 1952, βλ. φάκελος 3.1.- Κριτικές. ’Ακόμα: ’Έλλη 
Παπαδημητρίου, «Χαλασμός. ’Αποσπάσματα άπο τήν τρίτη έξιστόρηση», ’Επι
θεώρηση Τέχνης, τ. 6. τχ. 93 (Σεπτέμβριος 1962), σσ. 279-281.

13. Δωρεά Κλειώς Μποσταντζόγλου (1999).
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Νικηφόρος Βρεττάκος, «'Η ποίηση τής "Ελλης Παπαδημητρίου», 7α 
Ελληνικά Χρονικά, 22/6/1952.

Ά[σημάκης] Πανσέληνος, «Τό βιβλίο. "Ελλης Παπαδημητρίου “Ή 
’Ανατολή”, έξιστόρηση καί παράσταση», ’Αθήνα 1952 (δίχως άλλη ένδειξη).

Δ[ιδώ] Σ[ωτηρίου(;)] «Εκδόσεις. "Ελλης Παπαδημητρίου, Ή ’Ανατολή)), 
Προσφνγικός Κόσμος, 19/10/52.

Στέργιος Σκιαδάς «Έλλης Παπαδημητρίου, 'Η ’Ανατολή», Προσφνγικός 
Κόσμος, 7/4/63.

«Στήν Εστία, ένα καλλιτεχνικό πρωινό», υπογραφή «δ.». Για τη θεατρική 
παράσταση, στις 15/5/1972, που δόθηκε στήν Εστία Νέας Σμύρνης. 
’Απόκομμα έφημερίδας (19/5/1972).

«'Η ’Ανατολή», Σταθμοί, άρ. φύλλου 3, ’Ιούνιος 1972 (δίχως ένδειξη συγ- 
γραφέως).

«Ή ’Ανατολή», κριτική στά άγγλικά. Σημείωση ιδιόγραφη τής Ε.Π., κείμε
νο άταύτιστο, χειρόγραφο, άνυπόγραφο, χ.χ., σσ. 7.

Επίσης στον φάκελο περιλαμβάνονται:
Olivia Manning, «Poets in Exile», περιοδικό Horizon, εκδότης Cyril Connoly, 
τ. 10, τχ. 58 (’Οκτώβριος 1944), σσ. 270-279. ’Άρθρο (φωτοτυπία). 
’Αναφέρει την Ε.Π. καί τόν Γιώργο Σεφέρη ώς εξόριστους ποιητές. Παραθέ
τει 38 στίχους τής ’Ανατολής στα άγγλικά, φωτοτυπία (σσ. 273-74). Μνεία 
τής προηγούμενης δημοσίευσης στό Personal Landscape.

’Επιστολή τής κυρίας Mary Salmon πρός τήν Έλλη Παπαδημητρίου, σταλ
μένη άπό τήν’Ιρλανδία (Δουβλίνο, 12/1/1987), δακτυλόγραφη. Ή Μ. Salmon 
συγγράφει βιβλίο περί τής πολιτικής του άγγλικοΰ ιμπεριαλισμού στη διάρ
κεια του πολέμου, επικεντρώνοντας τό ενδιαφέρον της στή μυθιστοριογράφο 
Olivia Manning, τήν οποία γνώρισε ή "Ελλη στό Κάιρο. Ή έπιστολογράφος 
ζητά πληροφορίες για τή στάση του ΕΑΜ, καθώς καί τήν προσωπική έκτί- 
μηση τής Ε.Π. για τό όλο θέμα.

Ποιήματα "Ελλης Παπαδημητρίου (;) για τή Μέση ’Ανατολή. Σπαράγματα, χω
ρία τηςΆνατολής μεταφρασμένα στα άγγλικά, δακτυλόγραφα, χειρόγραφο (1). 
Μνεία των τόπων: Άσμάρα, Ερυθραία, Κέρεν, χ.χ., σσ. I-VII.
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3.2. ’Απόκριση1'

«Ποιήματα γραμμένα στη Μέση ’Ανατολή μέ τον καυμό τής Ελλάδας. Βρέξε, 
ούρανέ, φέτος πολύ / να κάν’ ή άφανισμένη γης χορτάρι / κι άπό τους ποθα- 
μένους που πληθένουνε / να ώφεληθοϋν οί ζωντανοί / το πικροράδικο, τη 
βρούβα, το βλαστάρι». Βιβλίο, σχέδια Γ. Μανουσάκη, Αθήνα 1946, σσ. 30. 
Περιέχει τις ενότητες: ΠροΕαμικά, 1941-1943 / Επιγράμματα τού 1944 / 
Τής Λυπημένης ’Άνοιξης τού ’45 / Κι ένα τού 1946. Τόποι: Κέρεν — ’Αφρική, 
Άσμάρα, Δημοτικό Νοσοκομείο 'Ιερουσαλήμ, Φυλακές Βηθλεέμ, Στρατόπεδο 
4ο. Το σχέδιο τού εξωφύλλου άναδημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Τέχνης, 
έτος Α', τ. 2, τχ. 10 (’Οκτώβριος 1955), σ. 287.

Κριτική για τήν ’Απόκριση
Ενότητα μέ τήν ένδειξη «Για πέταμα»1’’

Κώστας Βάρναλης, «Πνευματική ζωή - Βιβλιοκρισία: Τάσου Μιχαλακέα 
“Διγενής’Ακρίτας”, Β. Μεσολογγίτη “Φτωχά τραγούδια”, "Ελλης Παπαδη- 
μητρίου “’Απόκριση”», Ό Ρίζος τής Δευτέρας, άρ. φύλλου 27, έτος Α', 
21/4/1947 (;), άπόκομμα κολοβό.

Γ[ιώργος] Κ[οτζιούλας], «Σχόλια καί γνώμες — Το βιβλίο: "Ελλης 
Παπαδημητρίου “’Απόκριση”», Νέοι Σταθμοί, Δεκαπενθήμερο Λογοτεχνικό 
Περιοδικό, έτος Α', τχ. 8-9, (Μάιος 1947), ’Αθήνα, διευθυντές: Γ.Μ. 
Πολιτάρχης, Σταύρος Τσακίρης (ολόκληρο το έντυπο). 14 15

14. Ή ’Απόκριση άποτελεΐ το πρώτο της λογοτεχνικό έργο που εκδίδει στήν 
Ελλάδα. Γράφτηκε, όπως δηλώνει b τίτλος, καί αύτό στη Μέση ’Ανατολή, άλλα μέ 
τήν έπιστροφή της, το 1945, άποφάσισε να το έκδώσει στήν ’Αθήνα. Διαπιστώνουμε 
τήν ύπαρξη δύο τραβηγμάτων άπό ενα δεύτερο άντίτυπο, που δώρησε ή Μαρία 
’Ασβέστη. Στο έσώφυλλο τού ένός άναγράφεται: «Τα δύο σχέδια γίνανε άπό τον 
Γιώργο Μανουσάκη», ένώ το άλλο δεν φέρει ένδειξη.

15. Γιά τήν πρόσληψη τού έργου καί για τή χειρόγραφη άναπαραγωγή του ση
μαντική είναι ή μαρτυρία τής ποιήτριας Βικτωρίας Θεοδώρου. Κρατούμενη στίς γυ
ναικείες φυλακές τοϋ Τρίκερι, άναφέρεται στίς άντιγραφικές συνήθειες τών εξόρι
στων: «Όταν έφτασε ή “’Απόκριση” ... κάθισα καί το άντέγραψα μέ εύλάβεια». 
Βικτωρία Θεοδώρου, «Ή Έλλη Παπαδημητρίου στίς άναμνήσεις μου», Σαμιακή 
’Επιθεώρηση, τ. 12, τχ. 43 (Μάιος 1996), σσ. 156-157.
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Άσημάκης Πανσέληνος, «Έλλης Παπαδημητρίου “’Απόκριση”, ποιήματα, 
’Αθήνα 1947», Μάχη χ.χ. [1947], άπόκομμα.

Τζ[ένη] Κ[αββαδία(;)] «Το Λογοτεχνικό καί Καλλιτεχνικό Δεκαπενθήμερο: 
Έλλης Παπαδημητρίου “’Απόκριση”», Ή Έφημερίς των Έλληνίδων, χ.χ. 
[1947], άπόκομμα.

Πέτρος Χάρης, «Ή Τέχνη καί ή εποχή μας - Τα νέα βιβλία: "Ελλης 
Παπαδημητρίου “’Απόκριση”», Θάλειας Κεσίσογλου-Άγγελίδου “Μυστική 
προσφορά”, Νίκου Φωκά “Ποιήματα”», έφημερίδα Ελευθερία, χ.χ. [1947], 
άπόκομμα.

’Έργα τής "Ελλης Παπαδημητρίου
’Από τή μετεμφυλιακή περίοδο στή Δικτατορία (1958-1967)

3.3. Πορεία καί Περιπλάνηση

* Πορεία καί Περιπλάνηση, Εκδόσεις Νέα Τέχνη, ’Αθήνα [1958], σσ. 124.

* Πορεία και Περιπλάνηση (Β' έκδοση, μέ περικοπές καί προσθήκες), ’Αθήνα 
1982, σσ. 110 + 8 φωτογραφίες (στόν κολοφώνα: άντίτυπα 1.200).

Πορεία και Περιπλάνηση. Αιγαίο, προτελευταίο νησί. Αίγυπτο, ό κάμπος, τα γε- 
φύρια. Παλαιστίνη, Βηθλεέμ, Χριστούγεννα. Βιβλίο, ’Αθήνα 1984 (σσ. 60 + 4 φω
τογραφίες / έπικολλημένες φωτογραφίες)"’.

’Επίσης στόν φάκελο περιλαμβάνονται — μέ τήν ένδειξη «Για πέταμα»:
5Αναλυτικό Δελπίο Ελληνικής Βιβλιογραφίας τον Γαλλικόν Ινστιτούτου 
’Αθηνών, τ. 32, ’Αθήνα 1976, λήμμα 386: Papadimitriou Hellé, Démarche et 
errance. Παραπέμπει σέ έκδοση τοϋ 1971, άπόκομμα τοΰ κειμένου '. 16 17

16. Ή πρώτη έκδοση (1958) καθώς καί ή δεύτερη (1982) άνήκαν στη βιβλιοθή
κη ’Αγλαΐας Άγιουτάντη, καί φέρουν ιδιόχειρες άφιερώσεις τής συγγραφέως. Στο 
έργο αύτό, κεντρικό πρόσωπο είναι ένας εξόριστος τής δικτατορίας τής 4ης Αύγου
στου στο πιο άκραίο νησί (’ίσως τή Γαύδο), βλ. Β. Θεοδώρου, δ.π., σσ. 155-156. 
Προσχέδιο τοΰ έργου, υποθέτω, άποτελεί ένα δισέλιδο δημοσίευμα τής Ε. Παπαδη
μητρίου μέ τίτλο «Στρατόπεδο Προσφύγων στή Μέση ’Ανατολή» (άποσπάσματα άπό 
τό «Συνοδοιπορικό»), ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Α', τ. 2, τχ. 10 (’Οκτώβριος 1955), 
σσ. 303-304.

17. Οί ως τώρα γνωστές εκδόσεις συμποσοϋνται σέ τέσσερις: 1958, 1971, 1982, 
1984.
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* Θρασύβουλος Σταύρου προς Δημητρό (Δημήτρης Φωτιάδης;): Ιδιόγραφη 
επιστολή με ημερομηνία 30/6/1947. Άναφέρεται στην ιστορία ενός γέρου 
(Πορεία καί Περιπλάνηση',).

“Histoire d’un vieux compagnon de route ou Marche et Peregrination”, γαλ
λική μετάφραση (E.Π.) του έργου Πορεία και Περιπλάνηση, δακτυλόγραφη, 
σσ. 14, άδημοσίευτη (;).

* Έλλη Παπαδημητρίου, «Στρατόπεδο Προσφύγων στή Μέση ’Ανατολή», 
άρθρο, άποσπάσματα άπό το «Συνοδοιπορικό», Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Α', 
τ. 2, τχ. 10 (’Οκτώβριος 1955), σσ. 303-304 (φωτοτυπία).

* Έλλη Παπαδημητρίου, «Έλληνες πρόσφυγες στή Μέση ’Ανατολή», άρθρο, 
Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Η', τ. 15, τχ. 87-88 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1962), 
σσ. 503-505.

Επιστολή ιδιόγραφη του Τάκη Παπατσώνη προς τήν Ε.Π., με ήμερομηνία 
1/8/1968. Άπό τή σκοπιά του άναφέρεται έγκωμιαστικά στο σύνολο του λο
γοτεχνικού έργου της, καθώς και στήν Πορεία καί Περιπλάνηση, σσ. 3.

ΦΑΚΕΛΟΣ 4

* 4.1. Σάμος. Πόλεις καί Τοπία της Ελλάδος, κείμενα Ν.Μ. Κοντολέων, Φ. 
Κόντογλου, Ε. Σταματιάδης (μέ 235 φωτογραφίες έκτος κειμένου), ’Αθήνα 
1959, σσ. 52 + 124 φωτογραφίες τού Μάρκου Δροσάκη, έκλογή-σελιδοποίηση 
Έλλης Παπαδημητρίου. Το βιβλίο έκδόθηκε για λογαριασμό τού Γαλλικού 
’Ινστιτούτου hors-série18.

«Κριτική για τή “Σάμο”». ’Άρθρο άτιτλο, άνυπόγραφο, ΤΤ Καθημερινή, 
29/1/1960. Ό συντάκτης μνημονεύει έπιστολή τού Τάκη Παπατσώνη, ό 
όποιος καί συστήνει τό έργο. ’Ονομαστικά άναφέρονται ως συντελεστές τής 
έκδοσης ό Ν. Κοντολέων και ό Φ. Κόντογλου, ενώ τό όνομα τής Ε.Π. παρα- 
λείπεται (άπόκομμα).

Έπιστολή ιδιόγραφη τού καθηγητή Β. Τατάκη. ’Απευθύνεται άπό τή 
Θεσσαλονίκη «Στήν δεσποινίδα "Ελλη», στις 4/5/1960, για να έκφράσει τα 
συγχαρητήριά του για τή Σάμο.

18. Τό άντίτυπο άνήκε στή βιβλιοθήκη τού ΚΜΣ, δωρεά τής 'Έλλης Παπαδη
μητρίου (1960).
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*8 τετράδια ποιήματα ((Πεζογραφία / ποίηση / της ίδιας πολιτείας δρόμοι / πιο 
γρήγορα πας μέ την ποίηση / έχει τρόλεϋ / βλέπεις άπο μακρυά καί λίγη θά
λασσα». Βιβλίο, ’Αθήνα 1961, σσ. 1761’. ’Απαρτίζεται άπο τα έξης οκτώ «τε

τράδια»: Εις το βάθος Κήπος, σσ. 1-21. Γραμμένα στη Μέση’Ανατολή, σσ. 
23-49. Ποιητική γνώση καί γνωμικά, σσ. 51-65. Μαρτυρίες, σσ. 67-82. Ή 
γνώση τοϋ φόβου, σσ. 83-105. Ή γλύκα μερικών νησιών κι ή πέτρα τους ή 
σκληρή, σσ. 107-131. ’Επίκαιρα πο?Μψωνικά, σσ. 133-146. 7ο πανέρι τοϋ 
πλανόδιου μικροπουλ^ητή, σσ. 147-176. Εικονογράφηση' στον κολοφώνα τυ
πωμένο: «Εύχαριστώ όσους φιλοτεχνήσανε τίτλους καί θέματα, Ε.Π.».

Επίσης στον φάκελο περιλαμβάνεται:
«Ή γνώση τοϋ φόβου», υπογραφή: Στάθης Καρτέρης. Περί ποιήσεως. ’Ανα
φορές στον Φρανσουά Βιγιόν καί τον Κώστα Βάρναλη. Μονόφυλλο χειρόγρα
φο κείμενο.

ΊΑ’Ανατολή, ’Αθήνα 1962, βλ. φάκελος 3.1.

Tò Βουνόιη «Το δίκιο δέν είναι σϋκο γινομένο που πέφτει άπο χαμηλή συκιά». 
Έξιστόρηση καί παράσταση άπο τον καιρό τής Κατοχής. Θεατρική σειρά «Τα 
Πάθη μας», σχέδια Μαρίας Βαξεβάνογλου, ’Αθήνα 1963, σσ. 35 (φωτοτυ
πία). Το κείμενο άναδημοσιεύθηκε το 1977 στον Απολογισμό, βλ. φάκελος 4.

Π ερ ιλαμβάνονται:
“Le Rocher”, “La Montagne”, άνέκδοτη (;) μετάφραση του έργου στα γαλλικά 
άπο την Ε.Π.: τρία δακτυλόγραφα άντίγραφα με χειρόγραφες διορθώσεις τής 
ιδίας.

Επιστολή του Διονύσιου Ρώμα προς τήν Ε.Π.: «Το ποίημά σου μου άρεσε 
εξαιρετικά...», χ.χ., άναφέρεται μάλλον στην έλληνική έκδοση τοϋ 1963, γιατί 
ή έπιστολή φέρει στον φάκελο ιδιόγραφη ένδειξη τής Ε.Π.: «Το Βουνό».

* Ε.Β.π.Α., Ελληνική Βοήθεια προς’Αμερική, ’Αθήνα 1964, σσ. 50. Στο έσώ- 
φυλλο: «Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ό Γιώργος Ψαλλιδόπουλος».

Επίσης, υλικό σχετικό:
Κείμενο περί Κατοχής καί ’Αντίστασης. ’Άτιτλο, δακτυλόγραφο, σσ. 11. 19 20

19. Δωρεά Θάλειας Κουτούζου-Μπίρη (1999).
20. Το πρωτότυπο άνήκει στην κυρία ’Ανθή Κατσιρίκου.
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’Αρχή: «Εκείνο το βράδυ βρεθήκανε 4 φίλοι συνοδοιπόροι στην μπακαλοτα
βέρνα...».

Παραλλαγή του ίδιου κειμένου, χειρόγραφο τετράδιο. Στο έξώφυλλο, τα άρχι- 
κά: Ε.Β.π.Α.21 22.

Συνοδευτικές σημειώσεις-προσχέδιο για συγγραφή τοϋ λογοτεχνήματος (σσ. 
16) καί σχέδια για εικονογράφηση τοΰ κειμένου Ε.Β.π.Α.

Ό Κοινός Λόγος11

* Άκοϋμε την φωνή σου πατρίδα, δεκαεφτά αφηγήματα. Συλλογή-έπιμέλεια: 
"Ελλη Παπαδημητριού, πρόλογος: Κώστας Πορφύρης. Εκδόσεις Θεμέλιο, 
σειρά «Μαρτυρίες», 1964, σσ. 148 (βιβλίο, φωτοτυπία).

* Ό Κοινός Λόγος, άφηγήματα. Παρουσίαση-έπιμέλεια: "Ελλη Παπαδη- 
μητρίου, Το Ελληνικό Βιβλίο, ’Αθήνα 1972, σσ. 214. Μέ ιδιόχειρη αφιέρω
ση: «Για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Χρέος πνευματικό στο ’Αρχείο. 
"Ελλη Παπαδημητρίου».

* Ό Κοινός Λόγος, άφηγήματα. Συλλογή-έπιμέλεια: "Ελλη Παπαδημητρίου,

21. Δωρεά Μαρίας ’Ασβέστη (1999). Μέ δηκτικό πνεϋμα παρουσιάζεται μιά φα
νταστική άντιστροφή: ή Ελλάδα κάνει έρανο γιά νά στείλει ελληνική βοήθεια στήν 
’Αμερική. Ή συγγραφέας, πριν προβεΐ σέ δημοσίευση, επιθυμούσε νά κρατηθεί μυ
στικός ό τίτλος τοϋ έργου, «Ε.Β.π.Α.». Βλ. τήν χ.χ. άλλά προ τοϋ 1964 επιστολή της 
στή Μ. Μερλιέ (Τμήμα ’Αλληλογραφίας ’Αρχείου Μέλπως καί Όκτάβιου Μερλιέ).

22. Το Άκοϋμε τήν φωνή σου πατρίδα (1964) συνιστα μιά πρόδρομη, προδικτα- 
τορική δημοσίευση τοΰ έργου, το οποίο έπειτα τιτλοφορήθηκε «Ό Κοινός Λόγος», 
κυκλοφόρησε στή μεταπολίτευση καί ολοκληρώθηκε σταδιακά. Το περιεχόμενο τής 
πρώτης αύτής σύνθεσης τοΰ 1964 άντιστοιχεί στον τρίτο τόμο τής μεταδικτατορικής 
ολοκληρωμένης έκδοσης. ’Από τήν έκδοση τοϋ 1964, ή επόμενη (καί ένδιάμεση χρο
νολογικά) είναι έκείνη που τυπώθηκε προς το τέλος τής άπριλιανής δικτατορίας: Ό 
Κοινός Λόγος, Το Ελληνικό Βιβλίο, 1972. Τό περιεχόμενο αύτής τής ένδιάμεσης 
έκδοσης άντιστοιχεί στον πρώτο τόμο τής τελικής, μεταπολιτευτικής σειράς. 'Η 
έκδοση τοΰ Κέδρου, ή ολοκληρωμένη τελική έκδοση, άρχίζει τό 1975 (τόμοι πρώτος- 
δεύτερος-τρίτος) καί τό 1979 καταλήγει στόν τέταρτο τόμο. Τό 1984 οί εκδόσεις 
Ερμής τυπώνουν εναν «πρώτο τόμο» καί μοναδικό. Ή έκδοση τοΰ 1964 (Θεμέλιο) 
μάς παραχωρήθηκε γιά φωτοτυπία. Στό ΚΜΣ υπάρχουν τά πρωτότυπα τής έκδο
σης τοΰ 1972 -πού εΐχε κατατεθεί άπό τήν ίδια τήν Ε.Π.- καθώς καί τοΰ 1979, πού 
άνήκε στήν ’Αγλαΐα Άγιουτάντη, ύποδιευθύντρια τοΰ ΚΜΣ.
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Κέδρος, Αθήνα 1979, σσ. 100. ’Ιδιόχειρη άφιέρωση της Ε.Π. στην ’Αγλαΐα 
Άγιουτάντη.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται κείμενα διάσπαρτα που σχετίζονται μέ τον 
Koìvò Λόγο:
“Une tante parle à son neveu”, δισέλιδο, δακτυλόγραφο, στα γαλλικά, άταύ- 
τιστο, ανυπόγραφο.

* «Μικρασιατικός Χαλασμός» (λαϊκές άφηγήσεις), επιμέλεια: "Ελλη 
Παπαδημητρίου, ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Η', τ. 16, τχ. 93 (Σεπτέμβριος 
1962), σσ. 282-299 (φωτοτυπία). Προδημοσίευση (;) του Άκονμε την φωνή 
σου πατρίδα. Περιέχει διηγήσεις των: Δ. Καυτζίκη, Χρ. Φανουράκη, Ε. 
Καλαντζή, Κ. Μαμέλη καί X. Χαραλαμπίδη. Του τελευταίου τον λόγο κατα
γράφει ό συνεργάτης του ΚΜΣ ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου2’.

* "Ελλη Παπαδημητρίου, «Δυο λαϊκά άφηγήματα άπό τόν πόλεμο τής 
’Αλβανίας: α) Άφηγέίται μια Γιαννιώτισσα, β) "Εγραψε ό ’Έρμος Ά[ργάϊος]». 
Σχέδια του Α. Βαλαβανίδη, ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος ΙΑ', τ. 22, τχ. 129 
(’Οκτώβριος 1965), σσ. 280-285 (φωτοτυπία)"1.

«Ζωντανός Ελληνικός Λόγος - ένα τεύχος άφηγήματα». ’Ομιλία στόν σύλ
λογο Οί Φίλοι του Γ[ιάννη] Κ[ορδάτου(;)], στις 3/6/1964. ’Ανυπόγραφο, άλλα 
τής Ε.Π., σσ. 4, δακτυλόγραφο.

«Περί τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύγων — 'Ένα περιστατικό». 
Κείμενο τής Ε.Π., άτιτλο, δακτυλόγραφο.

«Μιλά ό Μπαρμπα-Ήλίας», διήγηση πρόσφυγα. Χειρόγραφο όπου επισυνά
πτεται «έντυπο Πιστοποιητικό του πρόσφυγα Ήλία Παπαχρήστου», φωτο
γραφία καί ένδειξη «άπό τόν Τσεσμέ τής Επαρχίας Κρήνης», χρονολογία
1927.

23. Ό καππαδόκης Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, δεινός τουρκιστής, στάθηκε κοντά 
στην προσπάθεια τής Μέλπως Μερλιέ δουλεύοντας άφιλοκερδώς ώς μεταφραστής, 
άπό τήν αρχή τής 'ίδρυσης του Κέντρου. Το συγγραφικό του έργο παραμένει άνέκ- 
δοτο στο ’Αρχείο.

24. Ό ’Έρμος Άργάΐος, λογοτεχνικό ψευδώνυμο τοϋ Έρμόλαου Άνδρεάδη, ήταν 
γνωστός μεταφραστής του Άζίζ Νεσίν στα έλληνικά. Συνεργάτης έπί πολλά χρόνια 
τοϋ Κέντρου, είδικεύθηκε -ώς τουρκομαθής- στή συλλογή ύλικοϋ στους προσφυγι- 
κούς συνοικισμούς. Ή παρουσία τόσο τοϋ Τσαλίκογλου οσο καί τοϋ Άνδρεάδη δίνει 
μιά ιδέα τοϋ ομφάλιου λώρου πού συνδέει έξαρχής τό Κέντρο μέ τόν Κοινό Λόγο.
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«Ό Κοινός Λόγος, σημειώσεις», σσ. 4. Σημειώσεις πού εμπεριέχονται στον 
τελευταίο τόμο του Κοινού Λόγον, Κέδρος 1979 (φωτοτυπία έντύπου).

Κριτική για τον Κοινό Λόγο

’Αλέξανδρος Κοτζιάς, ((Μυθολογία και ιστορική άλήθεια: "Ελλης Παπαδημη- 
τρίου, Ό Κοινός Λόγος, άφηγήματα, τ. 3, Κέδρος, ’Αθήνα 1975.» Κριτική 
βιβλίου/// Καθημερινή, 11/1/1976. (Βλ. έδώ Μικρός'Οδηγός Πλεύσης, ύπο- 
σημ. 5)

«Για τόν Κέδρο = Νανά καί συνεργάτες, μεγάλους καί μικρούς, που βγάλα
νε τόν Κοινό Λόγο, μέ άφορμή τήν Κριτική του Άλ. Κοτζια - Ή Καθημερινή 
11/1/76, ’Εξηγήσεις μεταξύ μας». ’Απάντηση πού απευθύνει ή Ε.Π. προσω
πικά στή διευθύντρια του Κέδρου, Νανά Καλλιανέση· δακτυλόγραφο, άδημο- 
σίευτο, σσ. 3, χ.χ. άλλα του 1976.

* Θάνος X. Παπαδόπουλος «Ό Λαϊκός Λόγος, σημειώσεις μέ άφορμή ενα βι
βλίο», Ή Αυγή, 17/1/1976.

* Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, «Ό Κοινός Λόγος, ’Αφηγήματα πού μάζεψε καί 
έπιμελήθηκε ή "Ελλη Παπαδημητρίου», 7/ Αυγή, 22/2/1976.

Περίοδος Δικτατορίας (1967-1974)

4.2. * Πολύμνια Λάσκαρι

’Αφιέρωμα συνεργατών καί φίλων της, Εστία Νέας Σμύρνης, ’Αθήνα 1969, 
σσ. 46. Γράφουν: Σοφία Άντωνιάδη, Ν. Άρώνης, S. Baud-Bovy, Ε. Κριαράς, 
Ο. Merlier, A. Mirambel, ’Όλγα Βατίδου, Π. Παπατσώνης, Πάνος Παραρας, 
Β. Τατάκης, μια Συγγενής [= 'Έλλη Παπαδημητρίου, σ. 42]J>.

Η Ανατολή, ’Αθήνα 1972, βλ. ύποσημ. 12.
Ό Κοινός Λόγος, ’Αθήνα 1972, βλ. ύποσημ. 22.

25. 'Η Πολύμνια Λάσκαρι, σμυρναϊκής καταγωγής, ήταν θεία τής "Ελλης, άδελ- 
φή τής μητέρας της. Βλ. καί φάκελος 1. Οί δύο βιβλιοθήκες, τής Πολύμνιας Λάσκαρι 
καί τής Έλλης Παπαδημητρίου, δωρήθηκαν στήν Εστία Νέας Σμύρνης. Παρά τήν 
προθυμία των υπαλλήλων, σέ έπιτόπια ερευνά πού έπιχείρησα δέν στάθηκε δυνατό 
να έντοπίσω τα ίδια τα άντίτυπα των δύο βιβλιοθηκών (Μάρτιος 2000).
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Λαός Παρών
Επεισόδια Κατοχής κα'ι ’Αντίστασης σέ ένα νησί, Αθήνα 1973.
Βιβλίο που άναφέρεται στη Σάμο, κείμενο σσ. 41+5 φωτογραφίες Μάρκου 
Δροσάκη, πολυγραφημένο, μέ ιδιόγραφη σημείωση τής Ε.Π.: «Τελική μορφή 
μέ διορθώσεις». Στον κολοφώνα: «Τυπώθηκαν 225 άντίτυπα έκτος εμπορίου».

Φωτογραφίες Μάρκου Δροσάκη, σχέδια Έλλης Παπαδημητρίου (τα πρωτό
τυπα όλων των φωτογραφιών των σσ. 41-45). Είκοσι φύλλα λυτά.

Επίσης στον φάκελο περιλαμβάνονται — μέ τήν ένδειξη «Για πέταμα»: 
Κείμενο στα γαλλικά, άκέφαλο, χειρόγραφο, σσ. 8.

«Tableaux et Dialogues ordonnés en vue de faciliter un film sur la Résistance 
dans une île grecque (Samos) pendant la guerre (1941-1943). Avec indications 
photographiques et dessins.»2” Γαλλική μετάφραση του έργου άπο τήν Ε.Π., 
χειρόγραφο, σσ. Ι-Χ.

«Le peuple présent». Κείμενο άποτελούμενο άπο 35 σκηνές-παραγράφους χω
ρισμένες σέ δύο τμήματα: première partie 1-13 / deuxième partie 15-26, γαλ
λικά, δακτυλόγραφο.

Επιστολή Λάμπη Χριστόπουλου (Χολαργός 8/6/73) προς τήν "Ελλη Παπαδη
μητρίου. Άναφέρεται στο Λαός Παρών. Σέ δεύτερο πρόσωπο, τήν άποκαλεΐ 
«άδελφή μου».

Περίοδος Μεταδικτατορική. Μεταπολίτευση (1974-1984)

* 4.3 Ποιήματα, ’Αθήνα 1975, σσ. 46 (βιβλίο)2'. Στον κολοφώνα: «Τυπώθηκε 
στο Τυπογραφείο Νικ. Παπαδοκωνσταντάκη, Παγκράτι».

Στον φάκελο περιλαμβάνεται:
Φαίδρας Ζαμπαθά-Παγουλάτου συγχαρητήρια έπιστολή προς τήν Ε.Π. για

26. Το έργο δέν φαίνεται να κυκλοφόρησε στο εμπόριο. Ή συγγραφέας το χάρι
ζε ή ίδια σέ φίλους: το άνατρεπτικό περιεχόμενό του έμπόδιζε τή δημοσιοποίησή του 
στή διάρκεια τής δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ή σκέψη νά άναζητηθεΐ μια 
άλλη γλώσσα -ή κινηματογραφική- προκύπτει άκριβώς άπο τή λογοκρισία τής χού
ντας. Εκεί, νομίζω, άποσκοπούσε καί ή γαλλική μετάφραση του έργου: ό συνδυα
σμός των δύο θά άποτελοΰσε ένα καλό διαβατήριο για το έργο - πού θά μπορούσε 
έτσι να περάσει το μήνυμα έξω άπο τα ελληνικά σύνορα.

27. Δωρεά Κλειώς Μποσταντζόγλου (1999).
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τα Ποιήματα, ’Αθήνα 11/4/1976.

* 'Η Παρέα1*, Χειμώνας- Ανοιξη-Καλοκαίρι-ΦΟινόπωρο, κείμενο 'Έλλης 
Παπαδημητρίου, εικονογράφηση Έλλης Κομνηνοΰ, Κέδρος, ’Αθήνα 1976. 
Τυπογραφικά δοκίμια σέ τρία τεύχη: πρώτο βιβλίο (1976): σσ. 36, δεύτερο 
βιβλίο (1977): σσ. 36, τρίτο βιβλίο (1978;): σσ. 21. Φωτοτυπία, λείπουν τα 
εξώφυλλα.

* Απολογισμός, Θεατρικό πείραμα. Εισαγωγή 'Έλλης Παπαδημητρίου, 
Κέδρος, ’Αθήνα 1977, σσ. 80. ’Αναδημοσιεύει τα κείμενα 7/ ’Ανατολή καί 7ο 
Βουνό, σχέδια Μαρίας Βαξεβάνογλου“*1. Ό φάκελος περιλαμβάνει το πρωτό
τυπο σχέδιο του εξωφύλλου.

Ό Κοινός Λόγος, ’Αθήνα 1979, βλ. φάκελος 4.1.

* Εύγένης Χαραλαμπίδης , σύνθεση-έπιμέλεια: "Ελλη Παπαδημητρίου, 
«...άπόψε στις 22 ’Ιουλίου πήραν το Δήμαρχο Περιστεριού για έκτέλεση...». 
Έκδοση ΠΕΑΕΑ, Περιστέρι, 1979, σσ. 1-87 (φωτοτυπία). Συλλογή καί 
προσφορά υλικού: Καλλαντζόγλου Άφρό, Μπαζακίδης Γιάννης, Κασσελούρης 
Λάμπρος, Παπαδημητρίου Σεραφείμ, Παρλιάρου ’Άννα, Σκούρτης Σταμά- 
της, Σταματιάδης Σάββας, Χατζηιωάννου Λευτέρης.
Τετραμερής σύνθεση:
Α' (1945) δικά του κείμενα - δύο δημοσιεύματα τού Ριζοσπάστη, σσ. 1-39. 
Β' (1946-1948) γράμματά του καί στίχοι, σσ. 40-52.
Γ' (1907-1948) βιογραφικές πληροφορίες-μαρτυρίες, σσ. 53-69.
Δ' (1945-1948) γράφουν - ιστορούν οί συγκρατούμενοί του, σσ. 70-87.

* Παλιές φωτογραφίες, ’Αθήνα, Πειραιά, Καισαριανή. Μάρκος Δροσάκης, 
Παύλος Βακάλης, Έλλη Παπαδημητρίου, Έρμης, ’Αθήνα 1979.

4.4. Ποίηση, τ. Β', ’Αθήνα, Κέδρος 1980. ’Αντίτυπο άτελές. Μόνο ή προμε
τωπίδα, οί σσ. 153-154 καί ό κολοφώνας: «Στοιχειοθεσία-’Εκτύπωση, 
Τυπογραφείο’Αγησίλαου Ζουμαδάκη, Αύγουστος 1980. Για λογαριασμό των 
έκδόσεων Κέδρος». ’Ιδιόγραφη μνεία τής Ε.Π.: «Στις τελευταίες σελίδες, με
ρικά τού 1986 που θυμήθηκα καί σημειώνω τής Παλαιστίνης».

28. Το πρωτότυπο άνήκει στην κ. ’Ανθή Κατσιρίκου.
29. Δωρεά Θάλειας Κουτούζου-Μπίρη (1999).
30. Το πρωτότυπο άνήκει στην κ. ’Ανθή Κατσιρίκου.
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* Τιμούμε τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής, Εστία Νέας Σμύρνης, 
Αθήνα 1982, σσ. 24. Θεατρικό πρόγραμμα όπου δημοσιεύονται αποσπάσμα
τα του έργου ΤΙ "Ανατολή, καθώς καί το ποιητικό σχεδίασμα 7ο άθέμελο γε- 
φύρι - Όραμα. Τυπώθηκε σε 600 άντίτυπα άριθμημένα, έκτος έμπορίου, φω
τογραφίες Μάρκου Δροσάκη, επιμέλεια Παύλου Βακάλη (φωτοτυπία)'".

* Σημειωματάριο: Συνήθειες, εορτές, εκδηλώσεις, ο χορός-χοροί, το πένθος, 
δείγματα τον βίου καί τον τόπον μας ειρηνικά. Κι ένα νησί ολόκληρο, φωνές, 
κουβέντες, πονηριές, παλληκαριές, οί άέρηδες, ή ερημιά, ο πρώτος καί δ τε
λευταίος τον ήλαος, ’Αθήνα 1983, σσ. 60. Στον κολοφώνα: «Τυπώθηκε σέ 600 
άντίτυπα μέ την επιμέλεια τού Παύλου Βακάλη»'2.

Δνό ανόμοια νησιά, Μεταπολεμική Σάμος, Ή κοντινή μας Αίγινα. Βιβλίο, ’Αθήνα
1984, σσ. 14.

* Ή Δίκαιη Κούπα - γνώμες, κρίσεις, απορίες, εξηγήσεις, παρεξηγήσεις. Βιβλίο, 
’Αθήνα 1984, σσ. 31. Στον κολοφώνα: «Τυπώθηκε τόν ’Ιούνιο τοϋ 1984 άπό 
τόν Παύλο Βακάλη σέ 1.100 άριθμημένα άντίτυπα για λογαριασμό τής 'Έλλης 
Π απαδη μη τρ ίου », φωτοτυπία ".

ΦΑΚΕΛΟΣ 5
Δημοσιευμένα1' διάσπαρτα κείμενα της "Ελλης Παπαδημητρίου, 1954- κ.έ. 

Φάκελοι 5.1-5.5 καί 6.1-6.3 μέ την ένδειξη «Για πέταμα»

5.1. Μουσικά (1954-1976)
Για τό λαϊκό τραγούδι, τή δημοτική μουσική καί τόν χορό

Το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, δοκίμιο. ’Ιδιόγραφη σημείωση τής Ε.Π.: 
«Γράφτηκε τό 1936 για έναν Αυθαίρετο Όδηγό τής Ελλάδος»2'1. Ξαναγρά-

31. Τό πρωτότυπο άνήκει στο Μουσικό Ααογραφικό ’Αρχείο.
32. Δωρεά Θάλειας Κουτούζου-Μπίρη (1999). ’Ιδιόγραφη άφιέρωση τής συγ- 

γραφέως. Στην παράσταση συμμετείχαν ό "Ομιλος Ελληνικών Χορών «Ελένη 
Τσαούλη» καί ή Δόμνα Σαμίου.

33. Τό πρωτότυπο άνήκει στη βιβλιοθήκη Μάρκου Δραγούμη.
34. Δημοσιευμένα στήν πλειονότητά τους. Τα άδημοσίευτα ή άνεξακρίβωτα ση

μειώνονται μέ ερωτηματικό σέ παρένθεση.
35. Αυθαίρετος Όδηγός τής Ελλάδος, βλ. καί φάκελος 5.3., όπου έπαναλαμβά-



ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ 303

φτηκε για το Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο το 1954, χ.χ. άλλα μάλλον του 
1954. Σέ δύο άντίτυπα: το πρώτο, φωτοτυπία χειρογράφου μέ ένθετες φω
τογραφίες (σσ. 21) καί το δεύτερο, δακτυλόγραφο (σσ. 13).

Έλλη Παπαδημητρίου, «Και πάλι για τους λαϊκούς χορούς», Παναθήναια, 
(’Ιούλιος /Αύγουστος 1960), σ. 73. ’Απάντηση σέ προηγούμενο άρθρο του 
Κώστα Φραγκισκάτου «Το έξωελληνικό πνεύμα στη σύγχρονη χορογραφία 
των εθνικών μας χορών», Παναθήναια, χ.χ., σσ. 42-44.

«Ή έντεχνη λαϊκή μας μουσική. Μια επιστολή τής κυρίας ['Έλλης] 
Παπαδημητρίου», Ανεξάρτητος Τύπος, 4/1/61 (άπόκομμα).

«Προβλήματα Νεοελληνικού Πολιτισμού. Μια έρευνα για το λαϊκό τραγούδι. 
Το ρεμπέτικο είναι κατεξοχήν λαϊκό. Εκφράζει το πάθος, την έμπνευση τών 
κοινών Ελλήνων. Ό Θεοδωράκης μέ τον Επιτάφιο εξαιρεί τη λυρική φλέβα 
τού Ρίτσου. Ή άπάντηση τής Έλλης Παπαδημητρίου», εφημερίδα Ή Αυγή, 
30/3/1961 (άπόκομμα).

«Απάντηση σ’ έναν άντίλογο. Οί πήγες τής αισιοδοξίας μας. Μια γνώμη τής 
"Ελλης Παπαδημητρίου)), έφημερίδα Ή Αυγή, 9/8/1961 (άπόκομμα). ’Άρθρο 
περί δημοτικών τραγουδιών.

«’Απ’ άφορμή τη συζήτηση για το ρεμπέτικο τραγούδι. Ό μουσικός μας 
πλούτος. Τής "Ελλης Παπαδημητρίου)), Ριζοσπάστης, χ.χ. άλλα πιθανόν στις 
7/5/1976. ’Απόκομμα τής έφημερίδας καί δακτυλόγραφο άντίγραφο, σσ. 4. 
Στον ίδιο φάκελο: «'Ένα γράμμα τού Τάσου Σχορέλη στον Ριζοσπάστη: Τό 
ρεμπέτικο καί τό ελληνικό λαϊκό τραγούδι» (άπόκομμα). ’Απάντηση σέ ση
μείωμα τού Ζήση Σκάρου μέ τίτλο: «Οί διαστάσεις τού ρεμπέτικου», 
Ριζοσπάστης 12/3/76.

«’Άγγελος Σικελιανός, Ύμνωδός καί Όραματιστής. Πορτραΐτο του καί άνέκ- 
δοτες φωτογραφίες άπό τις Δελφικές Γιορτές. "Ελλη Παπαδημητρίου».

νεται ό τίτλος. Δέν γνωρίζω αν ποτέ έκδόθηκε. "Ομως τοποθετώντας τά πράγματα 
μέσα στον χρόνο, στη δικτατορία τού Μεταξά, καί συνδυάζοντας τήν ήδη τόσο καλή 
γνώση τού ελληνικού χώρου που είχε ή συγγραφέας, καθώς καί τό άντιρρητικό της 
πνεύμα, μπορεί νά υποθέσει κανείς ότι τό σχέδιο ήταν ένας οδηγός πού θά άντι- 
στρατευόταν τήν επίσημη ιδεολογία. Τό 1935 ή "Ελλη Παπαδημητρίου δημοσίευσε 
τό «'Οδοιπορικό ’Ηπείρου» στά Νεοελληνικά Γράμματα. ’Ίσως ή σύλληψή της άπό 
τήν άστυνομία, στή δικτατορία τού Μεταξά, άνέκοψε τα σχέδια για τήν έκδοση τού 
Αύθαίρετου Όδηγοΰ.
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’Άρθρο δισέλιδο, σπάραγμα άπό περιοδικό, αταύτιστο, σσ. 143-144, χ.χ. άλλα 
μετά το 1978. Για τ'ις Δελφικές Γιορτές, βλ. φάκελος 10.1.

* Χειρόγραφο σημείωμα τής μουσικολόγου Δέσποινας Μαζαράκη, χ.χ., άτιτ
λο, πού άναφέρεται στο άρθρο τής Έλλης Παπαδημητρίου περί ελληνικής δη
μοτικής καί λαϊκής μουσικής11’.

5.2. Πολιτικά (1955-1977)

* «Στρατόπεδο Προσφύγων», ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Α', τ. 2, τχ. 10 
(’Οκτώβριος 1955), σ. 287.

* «Γλωσσικά Ζητήματα», Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Γ', τ. 6, τχ. 31 (’Ιούλιος 
1957), σσ. 51-52, με υπογραφή 'Έλλης Παπαδημητρίου (φωτοτυπία).

«Άχ, αύτός ό Άλλος! Θέμα γλωσσικό» μέ την υπογραφή τής Έλλης Παπα
δημητρίου (σπάραγμα), Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Γ', τ. 6, τχ. 33 (Σεπτέμ
βριος 1957), σ. 215.

«Θέματα καί ’Απόψεις. Ή Κριτική καί “Ό Χριστός ξανασταυρώνεται” τής 
κας Έλλης Παπαδημητρίου)), εφημερίδα άταύτιστη, χ.χ. άλλα δεκαετία του 
1950 (άπόκομμα).

* Έλλη Παπαδημητρίου, «Τής ’Αφρικής» (ποίημα), Επιθεώρηση Τέχνης, 
έτος Δ', τ. 7, τχ. 41 (Μάιος 1958), σσ. 307-309.

«’Εμπόριο καί Τέχνη» τής Έλλης Παπαδημητρίου, Ζυγός, ’Ιανουάριος 1959, 
σσ. 15-16.

«Περί ’Αφαίρεσης στήν Τέχνη»1'. Άτιτλο, χειρόγραφο, άνυπόγραφο.
«Περί Άφηρημένης Τέχνης». ’Άτιτλο, δακτυλόγραφο, μονόφυλλο, άνυπό

γραφο.

36. Προέρχεται άπό τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο.
37. Τά κείμενα «Περί Τέχνης καί ’Αφαίρεσης στή Ζωγραφική» -κείμενα κατε- 

ξοχήν πολιτικά- έντάσσονται στις έντονες ιδεολογικές συζητήσεις πού είχαν ξεκινή
σει τήν εποχή έκείνη στον χώρο τής Άριστερας. Είναι μεν άχρονολόγητα, άλλα θά 
τα τοποθετούσα στα τέλη τής δεκαετίας τού 1950, όταν ή συγγραφέας πήρε μέρος 
σέ άνταλλαγή άπόψεων πού είχε ξεκινήσει μέσα άπό τις σελίδες τής ’Επιθεώρησης 
Τέχνης. Βλ. σχετικά, "Ελλη Παπαδημητρίου, «Μια άπάντηση στον Άντρέα Κέδρο»,
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«Περί καλλιτεχνικής δημιουργίας καί Άφηρημένης Τέχνης». ’Άτιτλο, χειρό
γραφο, ανυπόγραφο.

((Περί καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σκέψεις». Επιστολή στα γαλλικά, δακτυ- 
λόγραφη, άνυπόγραφη, άποδέκτης άγνωστος, σσ. 4, χ.χ.

«[...] Ή άφαίρεση δεν έλειπε ποτέ, είναι συστατικό τής Τέχνης. ’Από Ίλιάδα 
μέχρι Μαντινάδες, άπό Θερβάντες μέχρι Τολστόι, άπό Κόρες τής ’Ακρόπολης 
μέχρι άφρικανικά είδωλα, μέχρι καί Μιχαήλ Άγγελο, μέχρι το μνημείο τής 
Πίνδου του Καπράλου, το έργο τέχνης είναι καί άφαίρεση... Έ[λλη] Π[απα- 
δημητρίου]». Σπάραγμα άπο άταύτιστο έντυπο. Εικονογράφηση με έργα του 
Τζιόττο, του Θεόφιλου, του X. Καπράλου. Μονόφυλλο, χ.χ.

«Σέτ Συνεργεία Εργατών Τέχνης». Περί ποίησης, λογοτεχνίας καί καλλιτε
χνικής παραγωγής. Κείμενο προγραμματικό, έσωκομματικό (;), δακτυλό- 
γραφο, 4 φύλλα, χ.χ., άνυπόγραφο άλλα τής Ε.Π., άδημοσίευτο.

«Σκέψεις σέ μορφή έπιστολής». Στα γαλλικά, δακτυλόγραφο, δίχως όνομα 
άποδέκτη, άνυπόγραφο, σσ. 4, χ.χ.

«Καί ό αντίλογος του γύφτου... 'Η "Ελλη Παπαδημητρίου άπαντά». Εφημερί
δα Ή Αυγή, 10/11/1960 (άπόκομμα).

* Έλλη Παπαδημητρίου «Καί τα βουνά θά λυπηθούνε» (ποίημα), ’Επιθεώρη
ση Τέχνης, έτος Θ', τ. 18, τχ. 105 (Σεπτέμβριος 1963), σ. 262.

'Έλλη Παπαδημητρίου, «Εντυπώσεις άπο ένα ταξίδι. Ματιές στήν Μόσχα. 
Τις μέρες πού ό Σοβιετικός Λαός γιόρταζε τήν 20ή επέτειο τής Νίκης», εφη
μερίδα 7α Νέα (;), Κυριακή 20/6/1965 (άπόκομμα).

"Ελλη Παπαδημητρίου, «Τα Είκοσι χρόνια τής Νίκης», Επιθεώρηση Τέχνης, 
τχ. 127 (Αύγουστος 1965), σσ. 74-78 (σπάραγμα).

Έλλη Παπαδημητρίου, «Φίλιππα Γελαδόπουλου, Μακρονήσι», Επιθεώρηση 
Τέχνης, έτος ΙΑ', τ. 22, τχ. 129 (’Οκτώβριος 1965), σ. 329.

Κριτική τής "Ελλης Παπαδημητρίου για τή συλλογή τού Τάκη Άδάμου

’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Ε', τ. 9, τχ. 49 (’Ιανουάριος 1959), σσ. 59-60. ’Επίσης 
τής ίδιας, «Εύλογη διαμαρτυρία», ’Επιθεώρηση Τέχνης, έτος Ε', τ. 9, τχ. 52 
(’Απρίλιος 1959), σσ. 219-220, καθώς καί τήν άπάντηση τού Α. Κέδρου στο έπό- 
μενο τεύχος 53-54 (Μάιος-’Ιούνιος), σ. 302.
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Τραγούδια τής ’Αντίστασης. Δακτυλόγραφο, άτιτλο, χ.χ., άδημοσίευτο (;), 
σσ. 2.

«Μαικυνάτα». Περί των χορηγιών τοϋ 'Ιδρύματος Φόρντ σέ ελληνες διανοου
μένους, στη διάρκεια τής χούντας των συνταγματαρχών. Χειρόγραφο μέ 
ένδειξη: «Το Βήμα, 17.8.71», δημοσιευμένο (;).

Κείμενο για τή διάσπαση τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος. Συντάκτρια ή Ε.Π. 
Δίφυλλο δακτυλόγραφο, άτιτλο, ανυπόγραφο, χ.χ. άλλα μετά τον Φεβρουάριο 
τοϋ 1968. Πιθανότατα για χρήση εσωκομματική, συνταγμένο στο β' ένικύ 
πρόσωπο, αποδέκτης άγνωστος, άδημοσίευτο.

"Ελλη Παπαδημητρίου, «Οί πνευματικές έλευθερίες», Ριζοσπάστης (;), χ.χ. 
άλλα μετά το 1974. ’Αρνητική άποτίμηση τοϋ συγγραφέα Σολζενίτσιν.

«'Η άλήθεια για την Εθνική ’Αντίσταση. Σχόλια σέ συνέντευξη τοϋ συγγραφέα 
τών “Καπεταναίων”» της "Ελλης Παπαδημητρίου, Ριζοσπάστης, 29/2/ 1976. 
’Αρνητική άποτίμηση τοϋ βιβλίου τοϋ Dominique Eudes Les Kapetanios (γαλ
λική έκδοση 1970, ελληνική μετάφραση 1975).

Επίσης στον ίδιο φάκελο, ιδιωτική επιστολή τοϋ Γιάννη Χαρατσίδη προς τήν 
Ε.Π. (29/2/76). Συγχαρητήρια για το άρθρο της ((εναντίον τοϋ άντιδραστι- 
κοΰ καί δήθεν άντιστασιακοΰ βιβλίου».

’Επιστολή τής Έλλης Παπαδημητρίου (28/11/1977) προς τούς συγγραφείς 
τοϋ βιβλίου για τήν ’Αντίσταση στήν Κρήτη, τούς συντρόφους Σπύρο 

^Μπλαζάκη καί Γιώργη Τσομπανάκη. Δακτυλόγραφο.

((Γλώσσα καί ’Αγλωσσία. Παρατηρήσεις έμπειρικές τής "Ελλης Παπαδη
μητρίου», Σύγχρονοι Καιροί, τ. 5, ’Εκδόσεις Φιλιππότη, 1983, σσ. 219-221, 
έντυπο (καί το δακτυλόγραφο, σσ. 10).

5.3. Διάφορα διάσπαρτα κείμενα τής Ε.Π.

Ποιητικά
«Για τον Πάνο Χαλδέζο (1895-1983), πρόεδρο τής Εστίας Νέας Σμύρνης». 
Ποίημα 22 στίχων, άτιτλο, χειρόγραφο Ε.Π., χ.χ. άλλα μετά το 1983.

«Πάτμο καί λίγη ποίηση». Ποίημα 7 στίχων, χειρόγραφο, χ.χ.

«’Αρμενίζουνε νησιά...». Ποίημα χρονολογημένο άπό τήν ίδια: «2 ’Ιουλίου
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1986 - κάτι πάλι εχω καιρό καί χώρο».

«Καί μιαν αύγή στην Πάτμο». Ποίημα 18 στίχων, χ.χ. ’Άλλο χέρι σημειώ
νει: «’Ίσως τέλη τοΰ 1987».

Πεζά
«Greek Ceremonies in Jerusalem, 1940». Άρθρο της Ε.Π., άνυπόγραφο, στα 
άγγλικά, κολοβό, μέ χειρόγραφη ένδειξη τής ’ίδιας: «Για Αύθαίρετο 'Οδηγό 
[τής] Έλ[λάδος]» , δακτυλόγραφο, άδημοσίευτο (;).

«Sagesse Poétique». Περί ποιητικής, δακτυλόγραφο, στα γαλλικά, κείμενο 
Ε.Π. (;), σσ. 19, χ.χ.

Ακέφαλο χειρόγραφο κείμενο τής Ε.Π. στα γαλλικά, άταύτιστο, σσ. 21-30.

Άτιτλο χειρόγραφο, άταύτιστο, στα γαλλικά, χέρι Ε.Π. Αρχή: «Deux amants 
se promènent en été...».

Κριτική για (άταύτιστο) βιβλίο τής Μαρούλας Κλιάφα, άτιτλο κείμενο, δα
κτυλόγραφο, χ.χ., άδημοσίευτο (;).

Γκάντι και ’Ινδία. ’Ιδιαίτερη μνεία τής ’Ίντιρα Γκάντι. Χειρόγραφο, φωτοτυ
πία, χ.χ., άδημοσίευτο (;).

5.4. Κριτική Θεάτρου (1934 -1970)
’Αδημοσίευτα (;) κείμενα τής Ε.Π.

’Αριστοφάνη Ό Πλούτος. Θέατρο Κολεγίου Άρρένων Ψυχικού, σκηνοθεσία 
Καρόλου Κούν. Δακτυλόγραφο, χ.χ. άλλα μάλλον τό 1934, σσ. 3.

Χορτάτζη Έρωφίλη (1934)11’, Λαϊκή Σκηνή, Θέατρο ’Ολύμπια. Δακτυλό
γραφο, χ.χ., σσ. 4.

Ποντιακό Θέατρο (άταύτιστο). Δακτυλόγραφο, χ.χ., σσ. 3.

38. Βλ. φάκελος 5.1. για τον Αύθαίρετο 'Οδηγό τής Ελλάδος.
39. Για τη δημιουργία τής Λαϊκής Σκηνής πού είχαν ιδρύσει, τό 1934, ό Κ. Κούν, 

ό Δ. Δεβάρης και ό Γ. Τσαρούχης, βλ. Λυκούργος Καλλέργης, Γιάννης Τσαρονχης 
(1910-1989), Ώσεί Μΰρα, μέριμνα ’Αλεξίου Σαββάκη, ’Αθήνα 1988, σσ. 155-156. 
Ή πρώτη παράσταση τής Έρωφίλης δόθηκε στις 20/4/1934, σέ σκηνοθεσία Κ. Κούν 
καί κοστούμια Γ. Τσαρούχη.
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Σοφοκλή Οίδίπους Τύρρανος, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Δακτυλόγραφο, 
χ.χ., σσ. 2.

Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Ανλίδι, Εταιρικός Θίασος Καισαριανής. Δακτυλό- 
Ypoccpo, χ.χ., σσ. 2.

Χουρμούζη Ό Χάσης, Θίασος Εύαγγελάτου (;). Δακτυλόγραφο, χ.χ., σσ. 2.

Βιτσέντζου Κορνάρου Έρωτόκριτος, Θίασος Συντεχνία. Χειρόγραφο, φωτο
τυπία, χ.χ., σσ. 2.

1789. Théâtre du Soleil, Arianne Mnouchkine. Δακτυλόγραφο στα ελληνικά, 
χ.χ. άλλα αρχές δεκαετίας 1970, σσ. 2 (και σέ γαλλική μετάφραση).

5.5. Περί Καραγκιόζη -’Άρθρα, κείμενα, σχέδια 11

Κείμενο θεατρικού διαλόγου Καραγκιόζη στα αγγλικά. ’Ακέφαλο, δακτυλό
γραφο, σσ. 12-16, χ.χ. άλλα ’ίσως προπολεμικό. Πρόσωπα: Karaghioz, 
Banker, Chauffeur, Blackbird, Big Island. ’Αποτελεί μάλλον σχεδίασμα για τό 
έλληνικό κείμενο που άκολουθεΐ.

«Ό Καραγκιόζης στην ’Αγγλία», θεατρικό έργο στα έλληνικά. Πρόσωπα: Ό 
Καραγκιόζης, ό Πολισμάνος, ή γάτα, ό σκύλος, τό σκυλάκι, ένας Γαλατάς, 
τό άγαλμα, ή Τανάγρα, τα σκαμνάκια, ό Λορδοπρόσκοπος, ή Λόρδισσα, ό 
’Άγγελος, ό Φύλακας, ή Συμπολίτευση, ή ’Αντιπολίτευση, ό ’Αριστερός, τό 
Νησάκι, τό Νησί. Δακτυλόγραφο, σσ. 21 (οί σσ. 15-21 σέ άλλο χαρτί).

«Ό Καραγκιόζης, θέατρο ελληνικό» τής "Ελλης Παπαδημητρίου, εφημερίδα

40. Τό ζήτημα των σχέσεων τής Έλλης Παπαδημητρίου μέ τό Θέατρο Σκιών 
καί τής έπίδρασης που εκείνη άσκησε, ήδη άπό τό 1930, σέ έναν κύκλο καλλιτεχνών 
είναι θέματα πού θά άναπτύξω εκτενέστερα στό Βιογραφικό Σχεδίασμα για την 
"Ελλη Παπαδημητρίου. Ενδεικτικά άναφέρω ότι ή εταιρία «Ελληνικές Τέχνες» 
εκδίδει, στα 1935, τό κλασικό βιβλίο τοϋ Τζούλιο Καΐμι για τον Καραγκιόζη, μέ 
προμετωπίδα «Λαός ’Αλήθεια». Ή ίδια ή Ε.Π. είχε συγκεντρώσει λαϊκές φτηνές 
εκδόσεις μέ έργα-κείμενα τών παραστάσεων του Θεάτρου Σκιών. Σέ πρόχειρο κα
τάλογο τής βιβλιοθήκης της περιλαμβάνονται, δίχως χρόνο έκδοσης, τα έργα: Ό 
Καραγκιόζης... Μπόγιας, ’Αρχαιολόγος, ’Αθλητής, Φαντάρος, Εκατομμυριούχος, 
στό συσσίτιο, Δάσκαλος, Γραμματικός, Μπακάλης, Υπουργός, στην Κίνα, Σεβάχ ό 
Θαλασσινός.
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7α Νέα (;), χ.χ., απόκομμα. Συνοδεύεται άπό το ίδιο κείμενο, δακτυλόγρα- 
φο, μέ διαφορετικό τίτλο: «Ό Καραγκιόζης, θέατρο εθνικό», σσ. 15.

«Δεν έσβησε, μα πνίγεται βίαια ή κωμική και ήρωική πνοή του» της Έλλης 
Παπαδημητρίου, περιοδικό Θέατρο (’Ιούλιος - Αύγουστος 1963), σσ. 77-78. 
’Απόκομμα, συνοδεύεται άπο το ’ίδιο κείμενο, δακτυλόγραφο, άτιτλο, σσ. 6.

* Ό Καραγκιόζης, ενημερωτικό φυλλάδιο μέ (12) σχέδια-φιγοΰρες, χ.χ., σσ. 
10. Φυλλάδιο διπλής οψεως, ελληνικό / γαλλικό. Ή έκδοση στα γαλλικά, μέ 
προσθήκη βιβλιογραφίας καί άλλη εικονογράφηση: «Σχέδια Εύγένιου 
Σπαθάρη, φωτογραφίες Γιάννη Τσαρούχη, σύνθεση Γιώργου Μανουσάκη, 
κείμενο Έλλης Παπαδημητρίου, μετάφραση Μαρίας ΓΙαπατσώνη», ’Έκδοση 
βιβλιοπωλείου ’Αετός, χ.χ., σσ. ΙΟ'1.

Επίσης, χειρόγραφο σημείωμα τής Ε.Π. περί Καραγκιόζη, γραμμένο μια δε
καετία άργότερα, για ένα βιβλιαράκι, το όποιο είναι άγνωστο αν τελικά έκδό- 
θηκε. Μνημονεύει τόν Γιάννη Τσαρούχη, è όποιος είχε τήν πρωτοβουλία τής 
δίγλωσσης έκδοσης για τό Θέατρο Σκιών.

«Σύγχρονη Θεατρική τοϋ Καραγκιόζη» τής 'Έλλης Παπαδημητρίου. Ση
μείωση «Λήμμα συνεχ. του ιστορικού μέρους», χειρόγραφο, μέ διορθώσεις 
και διαγραφές, άδημοσίευτο (;).

Σημειώσεις περί Καραγκιόζη στα γαλλικά, 2 φύλλα, χ.χ.

Δίφυλλο δακτυλόγραφο άπό τήν ’Έκθεση τοϋ Σωματείου Θεάτρου Σκιών στό 
Πνευματικό Κέντρο τοϋ Δήμου ’Αθηναίων, χ.χ.

Επιστολή ιδιόγραφη τοϋ καραγκιοζοπαίχτη Δημήτρη Μόλλα στήν Έλλη 
Παπαδημητρίου, χ.χ. σσ. 9.

* Georg Clwidimos, Karagöz und der Krug und Karagöz als Diener, Goethe Institut 
Athen. Δίφυλλο πρόγραμμα παράστασης πού δόθηκε μέ πρωτοβουλία τής 
Έλλης Παπαδημητρίου, χ.χ. (μέ ένα σχέδιο φιγούρας Καραγκιόζη)*".

Θεατρικά κείμενα Καραγκιόζη, άνυπόγραφα άλλα τής Ε.Π., άνέκδοτα (;). 
’Απεικονίσεις - Σχέδια:

41. Δωρεά Μαρίας ’Ασβέστη (1999).
42. Δωρεά Μαρίας’Ασβέστη (1999). Ευχαριστώ τόν Κλεάνθη Παπαδόπουλο, πού 

μετέφρασε τό γερμανικό κείμενο.
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Τέσσερις χειροποίητες κάρτες με θέμα τον Καραγκιόζη.
Μία κάρτα τυπωμένη, εΐκονίζει μα'υρόασπρο το σαράι.
Μονόφυλλο τυπωμένο, χ.χ., άναγγέλλει παράσταση του Γιώργου Χαρίδημου.

ΦΑΚΕΛΟΣ 6
Αντιγραφές - Καταγραφές - Συλλογές, 1930-1960*{

6.1. Δημοτική, λαϊκή ποίηση

«Ό Αιχμάλωτος». ’Ασμα Άκριτικό. Αντιγραφή άπο τη Συλλογή Έκλογαί 
του Νικολάου Πολίτη. «...Οι Τοΰρκ’ δνταν έκούρσευσαν τήν Πόλ’, τήν 
Ρωμανίαν...». Δίφυλλο δακτυλόγραφο, σημείωση χειρόγραφη Ε.Π.: «Το 
Άσμα του Ν. Πολίτη το επαινεί “άδιάφθορο”. Έγώ ή “άγράμματη” προ
τιμώ τα έφθαρμένα, πιο ζωντανά», καί άλλου σημειώνει: «Θεωρώ τα φθαρ
μένα πιο γνήσια».

«Στίχοι γραμμένοι άπο τον Γιάννη Κλ. Ζερβό, τήν ήμέρα πού σκοτώθηκε ό 
πρώτος μάρτυρας του νησιού, ένας νέος βοσκός, το Καζόνι, σέ αγώνα για ζή
τημα έκκλησιαστικό, πού κάμανε μόνον οί γυναίκες, κόρες καί νέα παιδιά καί 
παληκαρόπουλα ένάντια στούς οπλισμένους μέ πολεμικά κράνη καί δπλα 
’Ιταλούς στρατιώτες, στις 7 Απριλίου του 1935)), Κάλυμνος, (υπογραφή) 
Γιάννης Κλ. Ζερβός. Δακτυλόγραφο, σσ. 3, στροφές 6.

«Ποίημα άφιερωμένο στον Τζώνη Γερ[ασίμου] Ζερβό», στροφές 14, 
Κάλυμνος, Απρίλης 1931, (υπογραφή) Γιάννης Κλ. Ζερβός. Δακτυλόγραφο.

«Ναυάγιον άτμοπλοίου Μήλος, πρώην Μοσχάνθης, 19.1.1937», (υπογραφή) 
Γεώργιος Φραγκίσκου Τσαντάνης ή Φουντουκος έκ Πάρου. Έντυπο, άπό- 
κομμα, άταύτιστο.

Άτιτλο χειρόγραφο ποίημα 12 στίχων, γραμμένο μέ μολύβι. ’Αρχή: «Όταν 
θά πάρετε νερό έδώ θά σταματάτε...».

43. Εφόσον το έτος της άντιγραφής δεν δηλώνεται, ή χρονολογία παραπέμπει 
στο αρχικό πρωτότυπο κείμενο. Τά κείμενα πού ή συγγραφέας άντιγράφει -ιδίως 
στον φάκελο 6.1.— βρίσκονται πλησιέστερα στον προφορικό λόγο καί λειτουργούν ώς 
πρότυπα, ενδεχομένως ενα είδος πρώτης ύλης προς επεξεργασία.
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(('Ομολογία», χειρόγραφο ποίημα 6 στροφών, 24 στίχων. 'Η Ε.Π. σημειώνει: 
((λαϊκό)).

’Άτιτλο χειρόγραφο ποίημα 8 στίχων, έλληνικά μέ τούρκικούς ιδιωματισμούς.

«Ό καταστρεπτικός σεισμός τής 23ης ’Απριλίου 1933», στίχοι 110, σσ. 4, 
χειρόγραφο. Στο τέλος, προσθήκη διαφόρων λαϊκών δίστιχων.

«Διδαχές του βαρκάρη Παναγιώτη Πασαλάρη / Σπέτσες», χ.χ., χέρι τής 
Ε.Π., φωτοτυπία.

«’Ακτοπλοϊκό», χειρόγραφο, υπογραφή Ε. Στυλιανού. Λόγος δημοτικός, 
εμβόλιμα τραγούδια.

«Στίχοι από παλαιούς ήμεροδείχτες», άποσπασμένα φύλλα. Τρεις φάκελοι με 
ιδιόγραφες σημειώσεις τής Ε.Π. ((Λαϊκά Δημοτικά Ποιήματα άπό ημερολό
γιο ενός χρόνου (1963;) λυρικά, σατιρικά, ναυάγια, συμφορές / στο θάνατο του 
Βενιζέλου / άπάνω στο Ζαγόρι...». Στον δεύτερο φάκελο: «Για πούλημα».

6.2.’Αντιγραφές, Σκέψεις καΠΑπογραφές 

Δύο τετράδια11

Τετράδιο πρώτο (μητρικό) Άννας Παπαδημητρίου. ’Αντιγραφές. «Λόγια-Ρητά 
’Αρχαίων», χειρόγραφο τετράδιο, χέρι Ε.Π. σημειώνει: «Επιλογή τής μητέ
ρας», χ.χ. άλλα πριν άπό το 1968 (έτος θανάτου τής Άννας Παπαδημητρίου), 
σσ. 11 γραμμένες. Χωρία: 'Ομήρου’/λιάδα, 'Ηράκλειτος, ’Αριστοτέλης, Anatole 
France, Pascal, Descartes, Alexis Carrel, Shelley, Fénelon κ.ά.

Τετράδιο δεύτερο (θυγατρικό) Έλλης Παπαδημητρίου. Περιεχόμενα (ενδει
κτικά): ((Διάφορες τουρκικές παροιμίες, έορτές καί τελετές, τελετουργικά, 
τραγούδια πού ξέρω. Προσφυγιά, Αίγυπτο, Θεατρικά ρητά, Επιφωνήματα. 
Ποίηση τής ’Ανατολής. Ζωγραφική. Μουσική. Στιγμιότυπα. Ελληνοπρέ
πειες. ’Ήπειρος. Πάτμος. Σπέτσες. Πόντος. Τό διαμπερές καφενείο στο 
Καρλόβασι. ’Όνειρα, Μοναστήρια, ’Αναστάσιμα, Έσπέρια». Άτιτλο, χειρό-

44. ’Αποτελούν ένα είδος livre de raison. Βρέθηκαν εξαρχής τοποθετημένα μαζί, 
άπό τήν ίδια τήν Ε.Π., γιατί νοούνται ώς μια ενότητα, τό ένα διαδέχεται το άλλο. 
Σεβαστήκαμε τήν ΰπάρχουσα διάταξη.
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γραφο, σσ. 139, χάσματα, κενά φύλλα ψαλιδισμένα άπο την ’ίδια. ’Αντιγραφή 
κειμένων. Καταγραφή δικών της ιδεών καί σκέψεων έν τή γενέσει τους για 
μεταγενέστερη (λογοτεχνική) επεξεργασία. Μέγα θεματικό εύρος13.

Επίσης στον φάκελο περιλαμβάνονται:
Τρία δίφυλλα, άτιτλα, χειρόγραφες άντιγραφές τής Ε.Π.
Α. ’Αρχή: ((Questions: Si l’intellectuel se détache du militant qui des deux y 
perdra?».
B. «Σημειώσεις ...Marxisme...Christianisme...Pages from Lenin’s life, L. 
Fotieva».
Γ. «La Pensée, juillet-août 1961».
«Μοναστήρια που έπισκέφτηκα προσκυνητής ή έμεινα». Χειρόγραφος κατά
λογος τής Ε.Π., άπογραφή βίου. Τόποι: Σάμος, Πελοπόννησος, Σπέτσες, 
Αίγινα, Σαλαμίνα, Πάρος, Παλαιστίνη, Παλαιό Κάστρο, Κάιρο. Μονόφυλλο, 
χ.χ. άλλα μάλλον στα τέλη τής δεκαετίας του 1980.

Διάφορα κείμενα. ’Αντιγραφές. ’Αποκόμματα

«Ιστορία τής Λαύρας του 'Αγίου Σάββα (Βηθλεέμ)», ένα δακτυλόγραφο καί 
ένα χειρόγραφο.

45. Το τετράδιο συνοψίζει (ή, άντίστροφα, περιέχει έν σπέρματι) τίς θεματικές πού 
έμπερικλείονται έκτενώς στο ’Αρχείο. Ταλαιπωρημένο σημειωματάριο, δυσανάγνωστο 
για όποιονδήποτε άλλον έκτος άπο τον γραφέα του, μέ συντετμημένες καί συνθημα
τικές λέξεις, φέρνει στον νοϋ τήν ποιήτρια - το στοχαστικό καλάμι, όπως έλεγε ό σο
φός. Το τεφτέρι αυτό, ένα είδος vade mecum, είναι το ημερολόγιο -μιας διαρκονς- 
έκστρατείας. Πορεία και περιπλάνηση στις άγονες γραμμές· ή οδοιπορία ήταν ένας δι
κός της τρόπος κατάκτησης καί δημιουργικής μετάπλασης τής πραγματικότητας. 
Αύτό υποστήριζε στά γραφτά της. "Οσοι ένδιαφερθοΰν στο μέλλον για τήν καταγραφή 
προφορικού λόγου κοινού, «...αν συνεχίσουν λοιπόν μέ άνεση - ας έχουν ύπ’ οψη τους 
αν όχι τίς δικές μας άνωμαλίες: συναντήσεις παράνομες, χρηματική ευχέρεια μηδέν, το 
χαρτί τα ναΰλα “έξοικονομημένα”. Όσοι λοιπόν ένδιαφερθοΰνε, είπαμε θά δουλέψουν 
μέ άλλο σύστημα. ΟΜΩΣ άς μήν έχουν στον νοϋ υποτροφίες, άποστολές, βιβλιογρα
φίες, βιβλιοθήκες, έρευνες, κατατάξεις καί τέτοια καθιστικά. Θά χρειαστούν αύτί καί 
πόδι, νά τριγυρίζουν να πιάνουν λόγια στο φτερό. Καί κεΐ όπου προβλέπουνε, όπως οί 
ψαράδες προβλέπουν πού βρίσκεται το τάδε ψάρι, μά καί άπρόβλεπτα σέ γραφεία, σέ 
παραθαλάμους έξω άπο τα κατώτερα δικαστήρια. Τα καφενεία σήμερα μέ τήν τηλεό
ραση άχρηστα, έκτος άπο καμιά έξαιρετική παρέα κανέναν καυγά», Ό Κοινός Λόγος, 
τ. 4, Κέδρος 1979.
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’Αδαμάντιος Κοραής «Νόμω Καλόν, Νόμω Κακόν». Δακτυλόγραφο, σσ. 2.

’Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου «Πάτμος», έκδοση τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτού
του ’Αθηνών, 1957. ’Απόκομμα εφημερίδας, άταύτιστο.

Μάρκος Φ. Δραγούμης «Ό ’Αμανές», περιοδικό Άξιός, τ. 2, Θεσσαλονίκη/ 
’Αθήνα 1960, σσ. 18-19 (φωτοτυπία άρθρου).

Claude Flouter «Το ρεμπέτικο είναι σαν τα μπλουζ των νέγρων», 7ο Βήμα, 
απόκομμα, χ.χ. άλλα μετά το 1972.

Επιστολή του καθηγητή Revault d’Adonnés στα γαλλικά, άπό το Institut d’ 
Art et d’Archeologie (Παρίσι) προς τη Μέλπω Μερλιέ (’Αθήνα), με ήμερο- 
μηνία 18/2/1961. Περί ρεμπέτικου καί μπουζουκιού, δακτυλόγραφο.

«Γή Χαναάν». Διαφημιστικό έντυπο τής Εύαγγελικής ’Εκκλησιαστικής 
’Οργάνωσης «Οι άδελφές τής Μαρίας» (Χαϊδελβέργη, Φραγκφούρτη, Θεσσα
λονίκη) «...χτισμένης μέ μόνη την πίστη στον ’Ιησού Χριστό».

6.3. Ποιητικές δοκιμές: μεταφράσεις

Ποιήματα τού Κωνσταντίνου Π. Καβάφη στα άγγλικά άπό την Ε.Π. «The 
Barbarians» by C. Kavafis from his volume of Complete Poems (κολοβό), 
«Alexandrian Kings» (κολοβό). «Perds» (άρτιο), «A province of the Persian 
Empire» (κολοβό), «Thermopylae» (άρτιο), «Troyans» (άρτιο), «King 
Demetrius». Χειρόγραφη σημείωση, έπισυνάπτεται σέ σκισμένο στρατσόχαρτο, 
χέρι Ε.Π.: «Καβάφη άπό τις μεταφράσεις πού κάναμε», κολοβό,<ι.

46. Δέν είναι σαφές το πότε έγιναν οί μεταφράσεις, άλλα άνήκουν στην εποχή καί 
στο κλίμα τής εξορίας στή Μέση ’Ανατολή. ’Επιβεβαίωση έμμεση δίνει ό ποιητής: 
«Στή Μέση ’Ανατολή ζήσαμε τον πολιτικό καί άποφθεγματικό Καβάφη στα γεμά
τα...», Γιώργος Σεφέρης Μέρες τοϋ 1945 -1951, ’Αθήνα 1973, σ. 159. Τήν ίδια πε
ρίπου εποχή κυοφορούνται καί οί μεταφράσεις Καβάφη στα άγγλικά άπό τόν Philip 
Sherrard, πού δημοσιεύονται στό τριμηνιαίο περιοδικό Encounter, στις άρχές τής δε
καετίας τού 1950. Βλ. σχετικά, Γιώργος Σεφέρης - Edmund Keeley, Αλληλογραφία, 
1951-1971, ’Αθήνα 1998, σ. 26. Ή φράση «άπό τις μεταφράσεις πού κάναμε» δη
λώνει έναν συμπαραστάτη καί συνεργάτη, τόν όποιον δέν μπόρεσα να εντοπίσω - 
άνήκει άσφαλώς στήν κοσμοπολίτικη παρέα τοϋ Κάιρου, πού περιγράφει ή Olivia 
Manning. Πρόκειται πιθανόν για τόν Robert Liddell, μελετητή καί μεταφραστή τοϋ 
Καβάφη στό Personal Landscape (άρθρο: Cavafy, σσ. 100-107 καί μεταφράσεις: Of 
Coloured Glass, The Trojans, The Afternoon Sun, σσ. 108-110).



314 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟΪ

Ποιήματα τής Ε.Π. (;) στα άγγλικά. Δακτυλόγραφα I-VII.

φ. I: Στροφές άριθμημένες 6-11, δακτυλόγραφο, άτιτλο, χ.χ. άλλα για τή
Μέση ’Ανατολή. Τόποι: Asmara -Erytrea, Keren- Erytrea, Keren.

φ. II: ’Άτιτλο, στίχοι 38, δακτυλόγραφο, κολοβό, χ.χ. ’Αρχή: Each wind I 
foretell by its signs...

φ. ΠΙ-VII:’Άτιτλο, δακτυλόγραφο (το ΰπ’ άρ. VII είναι χειρόγραφο τής Ε.Π., 
μάλλον πρόκειται για τήν ’Ανατολή).

’Απόσπασμα άπό ποιήματα τής Ε.Π. στα γαλλικά. Κείμενο δακτυλόγραφο, 
ακέφαλο, κολοβό, σσ. 4-10. Τίτλοι: «Halcyonides», «Epigrammes». Τόποι: 
Prison de Bethléem, Keren, Asmara (Afrique), χ.χ. άλλα ίσως 1940-1945.

’Απόσπασμα άπο ποιήματα για τήν ’Αντίσταση στα γαλλικά. «Ο montagnes 
de Hamassié», «Λ la brodeuse Artemis», «Epigrammes», «Cinquantenaire, 
centenaire?», «Makronissos», υπογραφή Ε.Ρ., χρονολογημένα άπο το 1944 
έως το 1948. ’Ακέφαλο, δακτυλόγραφο, σσ. 16-19.

Ποιήματα τής Ε.Π. στα γαλλικά - καί ένα στα άγγλικά. Τίτλοι: «Elle est», 
«Qu’ importe», «Lever du soleil sur Délos», «Myconos», «Délos», «Alice in 
Patmos land», «Tendresse», «Itinéraire poétique», «Eleusis», «En Balance», 
«Coule», «Prière pour une pomme», «Delphes», «Cos», «Nissyros», 
«Athènes». Δακτυλόγραφα, σσ. 16. Φωτοτυπημένα, χρονολογημένα άπο 
Σεπτέμβριο 1977 έως ’Οκτώβριο 1978.

Ποιήματα στα γαλλικά. Τίτλοι: «Mosaïques», «Les Nuits sont longues», «Que 
l’eau fraîche», «O Priape de la plage», «L’ île est inhabitée». Ποιήματα τής 
Ε.Π. μεταφρασμένα στα γαλλικά άπο τήν ίδια, χειρόγραφα, σσ. 5, χ.χ.

Σπάραγμα άπο τυπωμένο στα ελληνικά ποιητικό έργο τής Ε.Π., άταύτιστο, 
άκέφαλο, κολοβό, σσ. 28-29, 32-45. Στό περιθώριο, χειρόγραφη ή γαλλική 
μετάφραση, χ.χ.

«Une Epigramme. Traduction du grec par Γ auteur Papadimitriou Elli, membre 
de Γ U.A.C.R.N., No matrix 805». Στό τέλος: «26.IX.82. Athènes». Ποίημα 
στα γαλλικά για τόν Σαλβαδόρ Άλλιέντε, χειρόγραφο, φωτοτυπία.

Τέσσερα ποιήματα στα γαλλικά, άρίθμηση άπό τήν ίδια, σσ. 6-12, 16. ’Αρχή 
στίχων: Dès la construction du monde... / Samos de tant de maux, si belle / La 
tristesse a durci les vagues / On porte le fardeau d’une justice, on marche 
lentement...
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ΦΑΚΕΛΟΣ 7

7.1. Προσθήκες1'

Βικτωρία Θεοδώρου, «Ή Έλλη Παπαδημητρίου στις άναμνήσεις μου», 
Σαμιακή Επιθεώρηση, περιοδική έκδοση τής ’Αδελφότητας Σαμίων ’Αθηνών, 
τ. 12, τχ. 43 (Μάιος 1996), σσ. 152-159.

Κλαίρη Μιτσοτάκη, «Γυναίκα καί Λογοτεχνία», εισήγηση, Έλληνογαλλική 
Συνάντηση, Λαγονήσι, 15 ’Ιουνίου 1996, σσ. 6 (άναφέρεται ιδίως στον Κοινό 
Λόγο), κείμενο γραμμένο στον υπολογιστή, άδημοσίευτο (;).

Μαρία ’Ασβέστη, «Ενθυμήματα άπο την ποιήτρια Έλλη Παπαδημητρίου», 
Μικρασιατική ’Ηχώ (Σεπτέμβριος / ’Οκτώβριος 1996).

’Αγγέλα Κοκκόλα, «Μνήμες Γυναικών» καί Κλαίρη Μιτσοτάκη, «Για την 
Έλλη Παπαδημητρίου». Άρθρα στο έντυπο "Ελλη Παπαδημητρίου, Κοινός 
Λόγος, 8 άφηγήσεις καί 8 φωτογραφίες τής Βούλας Παπαϊωάννου, 8 Μαρτίου 
1997, Παγκόσμια'Ημέρα τής Γυναίκας, ’Έκδοση Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας 
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος στο Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο - 
Κοινοβουλευτική 'Ομάδα του Εύρωπαϊκοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος, σσ. 44. 
’Αναδημοσιεύονται οκτώ άφηγήσεις άπο τον Κοινό Λόγο.

Χριστόφορος Λιοντάκης, «Περιούσιος Λόγος», 7ο Βήμα, 4 Μ at ου 1997. Για 
τήν προηγούμενη έκδοση τών οκτώ αφηγήσεων τού Κοινού Λόγον τής "Ελλης 
Παπαδημητρίου. Σημειώνει πόσο σημαντικό είναι για τή γραμματεία μας το 
έργο αύτό.

'Έλλη Παπαδημητρίου, Κοινός Λόγος. Πρώτη παράσταση, Πέμπτη 15 
Matou 1997, Θέατρο Αύλαία Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη 1997 - Πολιτιστική 
πρωτεύουσα τής Ευρώπης), Νέα Σκηνή Τέχνης - Θέατρο τού Νέου Κόσμου, 
σσ. 96 (τυπωμένο πρόγραμμα θεάτρου).

’Αγγέλα Κοκκόλα, ((Μια καταγραφή τής νεότερης ελληνικής ιστορίας μέσα

47. Ό έβδομος φάκελος περιλαμβάνει δημοσιεύματα που έπονται τής χρονολο
γίας θανάτου τής "Ελλης Παπαδημητρίου. Συγκροτήθηκε μέ εύγενικές προσφορές 
τοϋ Μανόλη Βουρλιώτη, τής Κλαίρης Μιτσοτάκη, τής Μαρίας Ασβέστη, τού 
Χριστόφορου Λιοντάκη, τούς οποίους καί ευχαριστώ.
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άπο τον άνώνυμο γυναικείο λόγο: 'Η άθέατη συμβολή τής γυναίκας στη σύγ
χρονη ιστορία». 'Ομιλία· τής εύρωβουλευτοΰ σέ παρουσίαση τοΰ έργου Κοινός 
Λόγος τής 'Έλλης Παπαδημητρίου στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, Δευτέρα 
15 Φεβρουάριου 1999, σσ. 1-5 (γραμμένες στον υπολογιστή).

Θανάσης Θ. ΝιάρχοςΌ έρωτας γιά τούς άλλους, δοκίμια, ’Αθήνα 1999. Στις 
σσ. 144-146: ((’Ανωνύμων Πάθη, 'Έλλη Παπαδημητρίου».

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΦΑΚΕΛΟΣ 8
Σχέδια ζωγραφικής / Φωτογραφίες

Μεσοπόλεμος: Ή μικρασιατική κληρονομιά καί ή αναβίωσή της
8.1. ’Ανώνυμος Εταιρία Ελληνικές Τέχνες1’'

Κοινωνία των Εθνών. ’Έκθεση τής Γενεύης. «Το 1928-1930 εγινε ’Έκθεση 
στή Γενεύη μέ προϊόντα, ενδυμασίες, φωτογραφίες, στατιστικές τής’Αποκα
τάστασης των Προσφύγων —ζωντανή συνέχεια τοϋ βιβλίου L'Établissement des 
réfugiés en Grèce- υπό τήν αιγίδα τής Κοινωνίας των Εθνών. Είχε τόσην επι
τυχία ώστε, πριν διαλυθεί ή Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων, άπο- 
φασίστηκε καί ιδρύθηκε ή εταιρία Ελληνικές Τέχνες γιά συνέχιση καί άνά- 
πτυξη τών βιοτεχνιών.» Χειρόγραφη σημείωση τής Ε.Π. σέ μονόφυλλο, έπι- 
κολλημένες 5 φωτογραφίες.

Λινόδετο χειροποίητο άλμπουμ μέ 34 φύλλα (0,30 X 0,24). Περιέχει 200 πε
ρίπου μαυρόασπρες φωτογραφίες έπίπλων κατασκευασμένων άπο τήν εταιρία 
«Ελληνικές Τέχνες».

8.2. Σχέδια έπίπλων

Αισθητικές τάσεις συγχώνευσης στοιχείων άνατολικής μέ τήν άρχαία, βυζα
ντινή καί λαϊκή παράδοση. ’Αντιγραφές άπο μουσεία ή παραδοσιακά ελληνικά 
σπίτια.

48. Βλ. εδώ Μικρός 'Οδηγός Πλεύσης, ΰποσημ. 2.
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Τριάντα τέσσερα έγχρωμα σχέδια (άκουαρέλα) ή άσπρόμαυρα (μολύβι), 
καθώς και φωτογραφίες σχεδίων μέ σινική μελάνη. 'Ορισμένα μέ σφραγίδα 
τής άνωνύμου εταιρίας «Ελληνικές Τέχνες».

8.3. Φωτογραφίες: έπιπλα / αντικείμενα μικροτεχνίας

Εννιά έπιπλα κατασκευασμένα.

Τεχνίτες ξυλουργοί στο έργαστήρι, κατά την ώρα τής δουλειάς (1 φωτ.).

Τμήμα τής έκθεσης των χειροποίητων προϊόντων, δύο Έλληνίδες άστές μέ 
παραδοσιακές φορεσιές (1 φωτ.).

’Έργα εκκλησιαστικής ή λαϊκής άργυροχοΐας, χριστιανικής και μουσουλμα
νικής. ’Αταύτιστα, έκτος άπό δύο. Το ένα είναι άσημένιο φυλαχτό μέ εγχάρα
κτη επιγραφή: 'Ιερά Μονή Ίωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Το άλλο φέρει χει
ρόγραφη σημείωση τής Ε.Π.: «Σιντεφένιο έργο άπο Παλαιστίνη» (7 φωτ.).

Έργα άρχαίας καί νεότερης άγγειοπλαστικής (3 φωτ.).

«’Αντίγραφο, μωσαϊκό Σάμο (;) ποιο χωριό;», ιδιόχειρη σημείωση τής Ε.Π. 
Λεοντάρι. Τοιχογραφία, ψηφιδωτό (1 φωτ.).

ΦΑΚΕΛΟΣ 9
Ό Φώτης Κόντογλου: ή Μέση ’Ανατολή

9.1.’Άλμπουμ φωτογραφικό (0,33 X 0,28)

Περιέχει, μεταξύ άλλων, καί φωτογραφίες ζωγραφικών έργων τοϋ Φώτη 
Κόντογλου καί τοϋ Νίκου Έγγονόπουλου (11 έγχρωμες καί 60 άσπρόμαυρες). 
Θέματα (σσ. 1 καί 6): Ταξίδι του Φώτη Κόντογλου μέ τήν Ε.Π. προς Κάιρο. 
Χειρόγραφες σημειώσεις τής Ε.Π. « ...Πιάσαμε Άκρα, Παλαιστίνη κτίρια, 
Ντροϋζοι άπο τα ορεινά...». 'Η ’Αναστασία Ίουστινιάνι, το γένος Λάσκαρι, 
φρόντισε να προσκληθεί ό Φώτης Κόντογλου, ώς ειδικός, άπο το Κοπτικό 
Μουσείο Κάιρου: «Ή θεία καί άδελφή τοϋ Φ.Κ.», «Ό Φ.Κ. στο Κοπτικό 
Μουσείο μέ τον Διευθυντή», «Οί έργάτες τοϋ Μουσείου», χ.χ. άλλα προ του 
1940.
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(σσ. 2-7) Φωτογραφίες έργων του Κόντογλου: Ό "Αγιος ’Ιωάννης ό 
Πρόδρομος, Ή προσευχή έπί τοϋ ’Όρους των Έλαιών, Ό Αισχύλος κοιμώμε- 
νος έν τω άμπελώνι εις Ελευσίνα βλέπει κατ’ οναρ τον Διόνυσον όστις τω λέ
γει να ποιήση τραγωδίαν, Ό Προφήτης Ήλίας ό Θεσβίτης, Μετέωρα, Χαλκίδα, 
Ή τρύπια πέτρα, Ό βασανιστής, Τα μερμήγκια, Αύτοπροσωπογραφία, 'Η 
Μαρία Κόντογλου, Ό Μελέτιος ’Αθηνών - γεωγράφος Ήπειρώτης, 'Ηρόδοτος 
Άλικαρνασσεύς, ’Αναξίμανδρος ό Μιλήσιος, Ό ’Επιτάφιος Θρήνος.
«Ό Φώτης έστειλε το αντίγραφο αύτό τής ’Αποκαθήλωσης μετά ένα βαρύ μας 
πένθος»: σημείωση χειρόγραφη τής Ε.Π., άναφέρεται στον αύτόχειρα Μάριο 
Παπαδημητρίου.

(σσ. 8-11) ’Έγχρωμες φωτογραφίες τραβηγμένες άπό την Ε.Π.: 'Ιερουσαλήμ, 
Ναός Παναγίου Τάφου, Χειροτονία Διάκου, Χώρα Πάτμου, Ναός Παναγίας 
των Κοιμητηρίων - ’Αρτοκλασία Ψυχών.

(σ. 12) Ό ’Αστρολάβος, το περιοδικό τοϋ Φώτη Κόντογλου. «Τό χαρίζω στην 
Έλλη Παπαδημητρίου», φωτοτυπία λογότυπου.

(σ. 13) ’Έργα τοϋ Νίκου Έγγονόπουλου: Ό ’Αρχιτέκτονας Σινάν, Ό μέγας 
ποιητής Κάλφογλους διά χειρός Έγγονόπουλου τοϋ Φαναριώτη, έτος 1934.

(σσ. 14-16) Φωτογραφίες παλαιές (19ος-άρχές 20οΰ αί.). «Ή Α' τάξις τοϋ 
Παρθεναγωγείου Κίου», οικογενειακή φωτογραφία, άταύτιστη. Φωτογραφίες 
τραβηγμένες άπό τήν Ε.Π. στή δεκαετία 1960-1970: Νησιώτισσες — πρό
σωπα γυναικών τής Πάτμου / Σάμου (;) τήν ώρα πού δουλεύουν (γνέσιμο, κα
πνά, νοικοκυριά).

(σ. 17) Φωτογραφία, εικόνα τής Παναγίας, «Ή 'Οδηγήτρια. Διά χειρός 
Φωτίου Ν. Κόντογλου Κυδωνιέως, 1953. Εις εύλογίαν τοϋ ο’ίκου ’Αλεξάνδρου 
και Εύαγγέλου Παπαδημητρίου».

(σ. 18) 'Ωρολόγιον το Μέγα: Ψαλμός KB' 22. Ψαλμός ΚΓ' 23 καί Μήν 
Μάρτιος, τής 'Αγίας Όσιομάρτυρος Εύδοκίας (φωτοτυπίες τών άντίστοιχων 
κειμένων).

(σ. 19) Πανηγύρι στή Μυτιλήνη: θυσία βοδιοΰ (2 φωτ.)’”.

* «Μερικά γιά τον Κόντογλου (βιογραφικά στοιχεία)» χ.χ. άλλα μετά τό

49. Μαρτυρία σχετική μέ τή ζωοθυσία καταγράφτηκε στον Κοινό Λόγο, ’Αθήνα 
1972, σσ. 14-17, «’Έγραψε μια νέα γυναίκα, νησιώτισσα».
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1960, σσ. 8. Σπάραγμα αταύτιστο, 6 είκόνες-σχέδια του Φ.Κ. με ιδιόχειρη 
άφιέρωσή του στην Ε.Π. °

9.2. Ταχυδρομικές κάρτες (15 cartes postales)

’Αφρική, Αίγυπτος / Τόποι, πρόσωπα και ενδυμασίες. 'Ορισμένες χρονολογη
μένες: 1950-1951.

Ό Φώτης Κόντογλου στο Κοπτικό Μουσείο (4 φωτ.), ό Πατριάρχης 
'Ιεροσολύμων (2 φωτ.), εσωτερικό ναών (3 φωτ.).

Παλαιές φωτογραφίες, 19ος αΐ.: 'Η κοιλάδα των νεκρών Jehosaphat (1 φωτ.), 
καταυλισμοί νομάδων στην έρημο (1 φωτ.), ορθόδοξοι ιερείς στην 'Ιερουσαλήμ 
(4 φωτ.).

«Δικές μου. Αίγυπτο». Σημείωση χειρόγραφη (Ε.ΓΙ.), 40 φωτογραφίες τρα
βηγμένες άπο την ίδια, χ.χ. άλλα ίσως καί προ του 1940’1.

ΦΑΚΕΛΟΣ 10
'Η μετά το 1922 Ελλάδα: οί τόποι

10.1. Εύβοια, Μακεδονία,’Αττική (4 φωτ.)

«Άχμέτ’Αγά, Προκόπι, ό συνοικισμός. Σέ τσαντήρια, οί πρώτοι πρόσφυγες.» 
«Γυναίκες Τσερκέζες, περιφέρεια Γίδα.»
«Προσφυγικός συνοικισμός. Καισαριανή.»

50. Δωρεά τής Ιωάννας Πετροπούλου (1998).
51. Υποθέτω ότι φωτογραφίες τής Ε.Π. συμπίπτουν μέ την προπολεμική δια

μονή του Φώτη Κόντογλου στήν Αίγυπτο, όταν, το 1937, εκείνος άρχίζει νά συνερ
γάζεται μέ το Κοπτικό Μουσείο τού Κάιρου. 'Η σημασία πού είχε το συναπάντημα 
τής Παπαδημητρίου μέ τον Κόντογλου καί τον κύκλο των μαθητών του δέν θά άνα- 
λυθεί έδώ. Επισημαίνω μόνον τή μνεία τοϋ ονόματος της, το 1932, στήν τοιχογρα
φία τοϋ σπιτιού του: «Τούτη ή τοιχογραφία ίστορήθη άπο τον Φώτη Κόντογλου άπ’ 
Άϊβαλί τής Μικρας ’Ασίας. Τον βοηθήσανε è πατέρας ’Αθανάσιος Χατζή Καμπούρης 
καί οί μαθητές Γιάννης Τσαρούχης άπο Πειραιά καί Νίκος Έγγονόπουλος άπο 
Κωνσταντινούπολη [...] φίλοι του σπιτιού άγαπημένοι, Άνδρέας Ξυγγόπουλος άπο 
’Αθήνα, άρχαιολόγος, Κώστας Καραγατσίδης, ζωγράφος, άπο Γανόχωρα, καί "Ελλη 
Παπαδημητρίου άπο Σμύρνη».
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[Καί μία μοναδική του Πόντου: «Το συνεργείο των μαθητών του Γυμνασίου 
τής Τραπεζούντας στα καταναγκαστικά έργα. Τα μαρτυρία του Πόντου τώ
1920.»)]

’Αρχαία Ελλάδα: Θέατρα
Μέ την ένδειξη «Για πέταμα»

Δελφικές Γιορτές: χορός μέ άνδρες πολεμιστές, χορός γυναικών'1·. Στο πίσω 
μέρος, τυπωμένη ή ένδειξη: Carte Postale, Delphic Festival 1930, Copyright 
by Nelly’s, Καλλιτεχνικόν φωτογραφείον Νέλλης, Έρμου 21 Άθήναι (2 φωτ., 
Νέλλη Σεραιδάρη).

Θέατρο του Διονύσου (2 φωτ.), Επίδαυρου, Δήλου, Ερέτριας, άταύτιστο 
(σφραγίδα τοϋ Περικλή Παπαχατζιδάκη, ’Απόλλωνος 14, Άθήναι, καί χει
ρόγραφη ένδειξη στό πίσω μέρος).

Θεατρικές παραστάσεις’': ’Αριστοφάνη Πλούτος (4 φωτ.), Εύριπίδη "Αλ
κηστη (3 φωτ.)

Ιστιοφόρα πλοία: «Τρεχαντήρι, αρματωσιά μπρατσέρα, σαμιώτικο σκαρί 
πρύμη-καθρέφτης, Πασα λιμάνι πολίτικο σκαρί, βάρκα μέ πανί λατίνι κι έναν 
φλόκο, σφουγγαράδικο, τράτα, μπαρκο-μπέστια τρικάταρτο». Χειρόγραφες 
ένδείξεις τής Ε.Π. στην πίσω πλευρά (φωτ. 1-13)'".

52. Ή γνωριμία τής "Ελλης μέ τό ζεύγος Σικελιανοϋ χρονολογείται ήδη άπό την 
έναρξη των Δελφικών Γιορτών. Ή σχέση έπιβιώνει νοερά πολλές δεκαετίες ύστε
ρα: ενδεικτικά άναφέρουμε τή συμμετοχή καί παρουσία τής "Ελλης στήν ’Επιθεώ
ρηση Τέχνης, δπου δημοσιεύει ένα ποίημα «Τοϋ Σικελιανοϋ», τχ. 6 (’Ιανουάριος 
1955). σ. 428.

53. Θεατρική κριτική για τήν παράσταση τοϋ ΠλίΟντου τής "Ελλης ΙΊαπαδη- 
μητρίου, βλ. φάκελος 5.4. Ή "Αλκηστη τοϋ Εύριπίδη παρουσιάστηκε στή Λαϊκή 
Σκηνή, τό 1934, σέ σκηνοθεσία Κ. Κούν καί σκηνικά Δ. Διαμαντόπουλου. Βλ. καί 
"Έλληνες Σκηνογράφοι, Ένόνματολόγοι και Άργαϊο Δράμα, Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ’Αθήνα, Μάρτιος 1999, σσ. 118-119.

54. 'Ορισμένα άπό τα ονόματα πού σημειώνει ή Ε.Π. δέν άπαντοΰν ούτε καί στο 
Α.Φ. Κανελλοπούλου, Όνοματολόγιον Ίστιοφόριον, 1890 (άνατύπωση, χ.χ.) ’Αθήνα, 
Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου.
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10.2. Σύγχρονη Ελλάδα. ΟΙ άνθρωποι καί oi τόποι”

’Αθήνα (φωτ. 1-5). Κούλουμα στους στύλους ’Ολυμπίου Διάς. Μικροπωλητής 
κάτω άπο τον Παρθενώνα. Ή οδός Πανεπιστημίου σέ ήμερα παρελάσεως. Το 
Στάδιο σέ έορταστική εκδήλωση. ’Έγχρωμο επιστολικό δελτάριο. Ελληνικοί 
χοροί, εθνικές φορεσιές.

Πειραιάς (φωτ. 1-6). Το λιμάνι (στο πίσω μέρος, σφραγίδα: Μάρκος 
Δροσάκης, φωτογράφος, οδός Βούλγαρη 12, Άθήναι).

Στον φάκελο περιλαμβάνεται επίσης:
«’Έκθεση Διονυσίου Σολωμοΰ». Διαφημιστικό έντυπο για την εκδήλωση πού 
οργάνωσε —υπό τη διεύθυνση του Όκτάβιου Μερλιέ— το Γαλλικό ’Ινστιτούτο 
’Αθηνών, στο Δημοτικό Θέατρο τού Πειραιά, τον Μάρτιο τού 1958 (μέ 14 
άσπρόμαυρες φωτογραφίες, τρεις άπο τις όποιες άνήκουν στο ’Αρχείο).

Κορινθία (1 φωτ.): είσοδος Άκροκορίνθου.

"Υδρα (1 φωτ.): το λιμάνι.

Σπέτσες (48 φωτ.): άνθρωποι καί πλεούμενα. Χειρόγραφες σημειώσεις τής 
ίδιας: «Καΐκι τού Πάτραλη άράζει / σκαριά και αρματωσιές, μπουρού, λε
πτομέρειες, ονομασίες / I. Μονή 'Αγίων Πάντων / Καΐκι περμπλους / παλιό 
σκαρί-σακολέβα “'Ομήρου Ίλιάδα” / σακολέβες-ψαράδικα βγαίνουνε κοντρά- 
στο / Ή κυρά Κατερίνα ή ξυλαλογού πάει να πάρει νερό άπ’ τή στέρνα μας... 
ας είμαι γρηά, ολα τα θέλω τα ώμορφα». Τρεις φωτογραφίες μέ τή σφραγί
δα τού Μάρκου Δροσάκη.

Μύκονος (28 φωτ.), ορισμένες μέ τή σφραγίδα τού Μάρκου Δροσάκη.
Δήλος (9 φωτ.): άνδρες ψαράδες στο καΐκι Ipapandi, κατά την ώρα τής δου
λειάς. Συνοδευτικό σημείωμα τής "Ελλης: «,.στή Δήλο συναντήσαμε καί τούς

55. Μέρος τοϋ υλικού έχει δημοσιευτεί στο Παλιές φωτογραφίες, ’Αθήνα, 
Πειραιά, Καισαριανή. Λήψη-σελιδοποίηση: "Ελλη Παπαδημητρίου, Ερμής, ’Αθήνα, 
1979, καί στο Πόλεις καί Τοπία της Ελλάδος - Σάμος. Κείμενα: Ν.Μ. Κοντολέων, 
Φ. Κόντογλου, Ε. Σταματιάδης (μέ 235 φωτογραφίες έκτος κειμένου), ’Αθήνα 1959. 
’Επίσης: Παλιές φωτογραφίες, Νησιά. Μεγεθύνσεις-άντιγραφές: Μάρκος Δροσάκης, 
λήψη-σελιδοποίηση: "Ελλη Παπαδημητρίου, λιθογραφία-έπιμέλεια: Παύλος 
Βακάλης, Κέδρος, ’Αθήνα 1978 (δπου δημοσιεύονται φωτογραφίες τών νησιών: 
Σπέτσες, "Υδρα, Πόρος, Αίγινα, Νάξος, Δήλος, Κάλυμνος, ’Αμοργός, ’Ικαρία, Χίος, 
Μυτιλήνη, Τήνος).
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ιδιοκτήτες που ορίζουν τα δρομολόγια, γνωριστήκαμε καί μας δείξαν διάφο
ρους τρόπους πού ψαρεύουνε...».

Κάλυμνος (7 φωτ.): ή ζωή των σφουγγαράδων στο καΐκι*.

Σάμος (1 φωτ.): λιμάνι Καρλοβασίου.

Vins de Samos de reputation mondiale pour leurs constitution subtile, leurs 
bouquet unique, leurs qualité constante... 1960. Διαφημιστικό έντυπο τής 
'Ένωσης Οίνοποιών Σάμου, στα γαλλικά, άνυπόγραφο, σύνθεση τής Ε.Π. (;)

* Σάμος ((..Εις τα νησία άνάμεσα λαμπράν καί ύψηλοτάτην...» Α. Κάλβος'17. 

Δίγλωσσο, έλληνογαλλικό διαφημιστικό έντυπο, τετρασέλιδο. «Λίγα ιστορικά 
— Quelques notes historiques». ’Εκδότης: ’Αδελφότης Σαμίων, φωτογραφίες: 
Μάρκος Δροσάκης, σύνθεση: Έλλη Παπαδημητρίου, τυπογραφείο: ’Αδελφοί 
Γ. Ρόδη. Περιέχει 1 φύλλο μέ γεωφυσικό χάρτη τής Σάμου (1/105000) και 
φωτογραφίες.

Εύχετήρια κάρτα μέ σχέδιο Ε.Π. (;), Meilleurs voeux de bonne année, Union 
des Coopératives Vinicoles. Samos.

Κάρτα μέ σχέδιο-ψηφιδωτό τής Ε.Π. (;), τυπωμένη. "Ενωσις Οίνοποιητικών 
Συνεταιρισμών Σάμου.

Πάτμος (57 φωτ., 38 μαυρόασπρες καί 19 έγχρωμες): Ή άγροτική οψη τοΰ 
νησιού, δεκαετία του 1960-1970. Είκονίζονται άνθρωποι, χτίσματα καί κο
πάδια ζώων. Διακόφτι. Παραλία Πέτρας στοΰ Γροίκου. Πρασσόβουνο. Τό 
μοναστήρι τού Αγίου Ίωάννου Θεολόγου, στον Σταυρό.

Είκοσι φωτογραφίες έλληνικών τόπων.

Δύο αταύτιστα σλάιντς. Γυναίκες μοιρολογούν μπροστά στη φωτογραφία ένός 
άντρα / ‘Τφαντό στόν τοίχο μέ κεντημένη τήν ’Ακρόπολη.

ΦΑΚΕΛΟΣ 11 
Ζωγραφικά σχέδια

56. Φωτογραφίες τής "Ελλης Παπαδημητρίου μέ θέμα τη ζωή των σφουγγαρά
δων έκτίθενται στο Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Καλύμνου, δίχως μνεία τοΰ ονό
ματος της, δπως διαπίστωσα (Σεπτέμβριος 1999).

57. Το πρωτότυπο άνήκει στην κ. ’Ανθή Κατσιρίκου.
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11.1.

Εύχετήριες κάρτες ζωγραφισμένες στο χέρι, μέ τή συμμετοχή των ζωγρά
φων Μανουσάκη, Γιώργου Σικελιώτη, Γιάννη Βαλαβανίδη, Γιάννη Μιγάδη. 
’Αναλυτικά, 20 εύχετήριες κάρτες χριστουγεννιάτικες, μία ευχετήρια πασχα
λινή, μία μέ ένδειξη «Πάτμος», 8 κάρτες μέ άθηναϊκά καί άλλα τοπία.

Δεκατέσσερις κάρτες μέ σχέδια του Γιάννη Μιγάδη καί θέμα τίς έλληνικές 
φορεσιές. Τόποι: Τρίκερι (4), Γιδάς (3), Κύπρος (1), Έλληνας τσολιάς (2), 
Δελφοί, (3), Θράκη (1).

11.2.

Είκοσι δύο σχέδια ζωγραφικά, έπιχρωματισμένα, σε μορφή κάρτας, πού είκο- 
νίζουν άθηναϊκά τοπία, καί παραδοσιακά επαγγέλματα (Ό καστανάς, 
Παντοπωλείο «'Η Καισαριανή», Ό περιπτεράς κ.λπ.), άνυπόγραφα άλλα των 
ζωγράφων πού άναφέρονται στο 11.1.

Τριάντα δύο σχέδια έλληνικών τόπων: Σάμος (4), Μύκονος (1), Κέρκυρα (1), 
Χίος (2), Νάξος (1), Πειραιάς (1), Δήλος (4), Πάτμος (5), Καστελόριζο (2), 
"Υδρα (2). Καί άπο 1 σχέδιο οί Δελφοί, ή ’Ολυμπία, οί Μυκήνες καί ή 
Επίδαυρος.
Επίσης, 5 σχέδια έλληνικών τόπων, άταύτιστα.

11.3.

Σχέδια τής Ε.Π. μέ πενάκι, σινική μελάνη ή μολύβι.

Φιγούρες τής Αίγύπτου.
Μέ τήν ένδειξη «Μακρόνησος», «Άκροναυπλία », ((Προσχέδιο για ποίημα».

Ελληνικά θέματα καί γιαπωνέζικη τεχνοτροπία, δύο φωτογραφίες έργων τής 
Ε.Π.

Θέματα παιδικά καί τοπία νησιώτικα.

Καράβια 'ιστιοφόρα μέ τά όνόματά τους.

Σχέδια ζωγραφικής "Ελλης Παπαδημητρίου: Χλωρίδα καί Πανίδα.

Κοχύλια / Φυτά: «άρσενική φασκομηλιά, ρείκια, μανδραγόρας, άμυγδαλιές,
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πρωί πρωί μοσχοβολά άνθισμένη κουκιά, πικραγκουριά, φτέρη μέ τον σπόρο 
της, φύλλο άγνωστό μου, κάτω οψη» / Πουλιά: τσαλαπετεινός, τρυγόνια, «ψό
φια μελισίτσα καί μια ζωντανή», «Ή κουκουβαγίτσα μου. Πάτμος 1981 »‘>8.

58. In my beginning is my end. γράφει ό ποιητής. Τά πρόχειρα σχεδιάσματα, οί 
άπεικονίσεις τής φύσης, ώς ενασχολήσεις των τελευταίων χρόνων τής ζωής της, φέρ
νουν στον voti το ξεκίνημα, τη γεωπονική περίοδο τής ζωής της. Τετράδια μέ σχέ
δια φυτολογίας, άνθρωπολογίας, άνατομίας, παραδόσεις μαθημάτων στά άγγλικά 
άπό την έποχή τής φοιτητικής ζωής της, τότε πού υπέγραφε (συντετμημένα) Elli 
Dimitriu, φυλάσσονται σέ άλλες αρχειακές συλλογές.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟ 

Σημείωμα οικογενειακό *

Γεννήθηκα στη Σμύρνη καθώς κι οΐ γονείς μου. Σημειώνω εδώ μερικά 
οικογενειακά και άλλα για το ΚΜΣ.

Οικογενειακά

Ό παππούς άπ’ τον πατέρα, ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ήτανε άπ’ 
τη Σάμο, άπ’ το Νέο Καρλόβασι. Στά 183.. πού άποκλείστηκε ή Σάμο 
άπ’ το έλεύθερο έλληνικύ κράτος κι έγινε άνταλλαγή μέ την Εύβοια, πολ
λοί Σαμιώτες μετοικήσανε οίκογενειακώς εκεί. ’Αλλά γυρίσανε πάλι έπ'ι 
Ηγεμονίας. Ό παππούς μου σέ ηλικία μικρή πήγε στή Σμύρνη για 
εμπόριο. Έκεΐ παντρέφτηκε την Εύτέρπη Περδικίδου. Μείνανε υπήκοοι 
"Ελληνες. (Γι’ αύτύ καί πήρανε άποζημείωση μόνο για την άκίνητη πε
ριουσία, δηλαδή τή γη, μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, όχι όπως 
οί ραγιάδες.) Κι ό πατέρας ήταν δημότης Χαλκίδας ως το 1920.

Ό παππούς έκανε ύφασματεμπόριο καθώς καί τ’ άδέλφια του, εισα
γωγές άπ’ τήν ’Αγγλία. Στή Σάμο είχαμε καί προπάππο πραματεφτή. 
"Ενας άδελφός τού παππού εγκαταστάθηκε στήν ’Αγγλία στο Μάντσε-

* Το κείμενο συντάχθηκε κατά παραγγελία τοϋ Όκτάβιου καί τής Μέλπως 
Μερλιέ. Δέν φέρει χρονολογική ένδειξη άλλα μάλλον τοποθετείται στο τέλος 
τής δεκαετίας του 1960. ’Ανήκει στο ’Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Κρατήσαμε καί έδώ τήν ορθογραφία τοϋ πρωτοτύπου.
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στερ, οπού υπήρχε ή φίρμα τους ώς τον τελευταίο πόλεμο.
Καθώς κι οί άλλοι εύποροι άστοί, είχαν άποκτήσει κι οί δικοί μας 

σπίτια για κατοικία καί για εισόδημα. Καθώς καί καταστήματα. "Ενα 
σπίτι ενός θείου μου σώθηκε άπ’ την πυρκαία του 22 καί είναι ώς τώρα 
Ελληνικό Προξενείο, στην προκυμαία τής Σμύρνης.

Ό πατέρας μου δεν έγινε έμπορος άλλα τραπεζιτικός στην πρώτη 
Ελληνική Τράπεζα τής Σμύρνης, δηλαδή τήν Τράπεζα Αθηνών, κοντά 

στήν 'Αγία Φωτεινή.

’Απ’ τή μητέρα τού πατέρα μου, Εύτέρπη, τό γένος ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ, βα- 
στούσανε άπ’ τήν ’Αμοργό. Ήταν έγκατεστημένοι στή Σμύρνη τρεις γε
νεές. ’Έχομε κάτι φωτογραφίες -DAGUEREOTYPE- τό γέρο καί τή 

γυναίκα του, φορούνε σαρίκι, τσουμπέ καί γούνες. ’Ήτανε μεγαλέμποροι, 
δέρματα καί τέτοια. Ή έπόμενη γενεά, ό θειος Τιβέριος, άδελφός τής νενές 

Εύτέρπης, είχε κι έργοστάσιο, βυρσοδεψείο. Ό γέρος τής φωτογραφίας 
ήτανε τής «Φιλικής Εταιρίας». "Οπως μοΰ είπε μια θεία μου, άπό πα
ράδοση προφορική, τό σύνθημα των Φιλικών ήτανε «πάρε τό κερί καί 
φέξε», γιά να συνεδριάσουνε. Είχανε στέκει τήν έκκλησία τού Άη 

Δημήτρη. "Ενας κλάδος τής οικογένειας Περδικίδη μετανάστεψε στή 
Ρουμανία.

Ό παππούς άπ’ τή μητέρα μου, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡ1Σ, βα- 
στούσε άπ’ τό Μελένικο τής Μακεδονίας. "Ενας πρόγονός του βρέθηκε 
στήν Κύπρο έπειτα στήν Αίγυπτο έπί Χεδίβη κι άπό κεΐ στή Σμύρνη. 
Ό ίδιος ό παππούς ήταν δικηγόρος, είχε κάνει σπουδές στή Γαλλία, 
ήταν γιά τήν εποχή του προοδευτικός. Τόν ρωτούσανε αν τ’ όνομα 

ΛΑΣΚΑΡΙΣ έχει ρίζα βυζαντινή κι έλεγε πώς μάλλον συγγενεύει με 
τούς λασκάρ -LASCARS- τούς τολμηρούς ’Ινδούς ναυτικούς. Ήταν καί 

ορειβάτης, δύσκολο πράμα τότε γιά χριστιανό να γυρίζει στις έρημιές, 

χωρίς συνοδεία. Πέθανε σέ ήλικία 52 χρόνων καί άφισε 8 παιδιά.

Ή γυναίκα του, πάλι, καί μητέρα τής μητέρας μου ήταν ΑΘΗΝΟ- 

ΓΕΝΗ, ό πατέρας της καί προπάπος μου βαστοΰσε άπ’ τή Σπάρτη. Ή 

γιαγιά μου είχε 4 άδελφούς, όλοι τους άνεκατωμένοι στα Κοινοτικά τής 

Σμύρνης, άπ’ τούς ιδρυτές τού «Όμηρείου». Άπ’ τούς θείους αύτούς τής 

μητέρας μου καί μεγαλοθείους μου δύο είχανε χτήματα στό εσωτερικό, 

στον πλούσιο κάμπο τής Μαγνησίάς πού τόν πότιζε ό Πακτωλός πο
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ταμός. Άλλα οί Τούρκοι έκεΐ δέν ήτανε βολικοί, δεν κατοικήσανε ποτέ 

στο χτήμα τους οί Άθηνογένηδες, τα καλλιεργούσαν οί ντόπιοι άγρό- 
τες, ολόκληρα χωριά πέφτουνε μέσα στο τσιφλίκι -καί βέβαια ό,τι θέ

λανε αύτοί κι οί επιστάτες, καί μάλλον οί έπιστάτες- έμενε στο μερίδιο 

του άλλόθρησκου κι άόρατου ιδιοκτήτη. Τα χτήματα τούτα ήτανε πρώ

τη άφορμή να σπουδάσω κι εγώ γεωπονία. Μέ τη σύντομη κατοχή τής 

Μικρασίας άπ’ τούς "Ελληνας είχα κάποιο τέτοιο σχέδιο να πάω να 

ζήσω έκεΐ. Πριν τελειώσω τον πρώτο χρόνο τής σπουδής μου χάθηκε 

ή Μικρασία ολόκληρη.
Τέλος ή μητέρα τής γιαγιάς μου αύτής, δηλαδή προγιαγιά μου άπ’ 

τη μητέρα μου, ήταν το γένος ΛΑΤΡΗ. Αύτοί βαστούσανε άπ’ την 
Κρήτη, άπό ρίζα βενετσιάνικη, έτσι λέγανε οί γεροντώτεροι, γι’ αύτό 
ήτανε καί ξανθοί. Καί ήρθαν στη Σμύρνη όταν ή Κρήτη έπεσε στα χέ

ρια των Τούρκων (17...). "Ενας 'Ικέσιος Λάτρης υπηρέτησε γραμμα
τικός του Μιαούλη. Αύτός ήτανε πρώτος θειος τής γιαγιάς μου άπ’ τη 

μητέρα της καί πέθανε στή Σμύρνη στα 18... Καί στα γερατιά του ασχο
λήθηκε μέ τα Γράμματα, δημοσίευε άρθρα στις ελληνικές εφημερίδες 
τής Σμύρνης μέ τό ψευδώνυμο Δειναγόρας. Τόν ένδιαφέρανε τα τοπω
νύμια, έκανε διάφορες έρευνες για ν’ απόδειξη τήν άρχαία έλληνική ρίζα 

κάθε τοποθεσίας καί ονομασίας γνωστής.

Παρένθεση

Άπ’ τα σπίτια μας δέν έμεινε τίποτα, ήτανε όλα στα καμένα. Μόνο, 

καθώς είπα καί πριν, τό σπίτι του θείου μου Άλέκου Παπαδημητρίου 

στην προκυμαία είναι ως τώρα Ελληνικό Προξενείο. Αύτός δέν έχασε 

ούτε καν ρούχα. Μια γούνα τής θείας μου βρέθηκε σ’ ένα μπαούλο καί 

τής τήν στείλανε κι αύτή, 10 χρόνια μετά τήν καταστροφή.

Στα 1941 στόν πόλεμο βρέθηκα πάλι στή Σμύρνη. Είχα έρθει άπ’ τήν 

Αίγυπτο, μέσον ξηράς, διασχίσαμε όλη τη Μικρασία μέ τό τραίνο, άξέ- 

χαστο θέαμα. Στήν Αίγυπτο εξάλλου βρέθηκα πρόσφυγας, έφυγα μ’ ένα 

φορτηγό άπ’ τα τελευταία, σέ τρεις ώρες μέσα πάρθηκε ή απόφαση μέ 

τήν ιδέα πώς θά συνεχιστή 6 άγώνας κι έξω άπ’ τήν Ελλάδα. "Οπως συ

νεχίστηκε, άλλά μέ στρατηγική πού πολεμούσε τούς "Ελληνες δημοκρά
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τες και άντιφασίστες, άπ’ τους «Συμμάχους» ’Άγγλους στή Μέση 

’Ανατολή και μέσα στην Ελλάδα κα'ι οργανωμένη κατά τρόπο που να χτυ- 

πηθή, όσο ήτανε δυνατόν, ό λαός. "Ομως αύτό είναι μεγάλο κεφάλαιο.

Στή Σμύρνη μ’ έστειλε μιαν Επιτροπή πού είχε γίνει στο Κάιρο για 
περίθαλψη προσφύγων, φτάνανε κα'ίκια πλήθος άπ’ τή δουλομένη 

Ελλάδα κυρίως άπ’ τ’ άντικρυνά νησιά Σάμο καί Χίο. Καί στήν Τουρκία 
υπήρχανε μυστικές υπηρεσίες ελληνικές καί άγγλικές, μέ άνοχή των 

Τούρκων ξεδιαλέγανε τούς άντρες, τούς προωθούσανε για τις Ελληνικές 

ταξιαρχίες στή Συρία καί Παλαιστίνη. Κι άλλες υπηρεσίες τούρκικες συ
νεργαστήκανε μεθοδικά σχεδόν άνοιχτά καί πάλι άλλες ύπουλα κι άλλες 

άντίθετα. Καί μερικοί δικοί μας καί ξένοι φροντίζανε να σώσουνε κόσμο, 
άλλοι κάνανε μέ τούς πρόσφυγες έμπόριο. Μερικοί πράκτορες εξυπηρε

τούσανε καί Άγγλους καί συνάμα τούς Γερμανούς. Λίγοι εξυπηρετού

σανε τήν ’Αντίσταση καί το ΕΑΜ, κι άλλοι το υπονομεύανε. Κάποιο καΐκι 
έφτασε άπ’ τή Χίο στο Κουσάντασι μέ άξιωματικούς δημοκράτες, το γυιύ 

του ΓΙαπούλα κι άλλους, τον καιρό πού ήμουν εκεί. "Ομως οί Τούρκοι 
παρακινημένοι άπ’ τούς Άγγλους καί τούς "Ελληνες βασιλόφρονες συν
δέσμους, το γυρίσανε πίσω, κινδυνέψανε οί άξιωματικοί να πέσουνε στα 

χέρια των Γερμανών, ώσπου να βρούνε άλλο μέσον ή άλλο λιμανάκι τής 
Τουρκίας. Άλλοτε πάλι βαστούσανε τ’ άρσενικά γιά το στρατό καί στέλ

νανε πίσω τα γυναικόπαιδα. Πάλι όταν ήμουνα στή Σμύρνη έ'φτασε στ’ 
Άγιασουλούκ ένα καΐκι, πήρανε τούς άντρες θέλανε να στείλουνε πίσω 
τά παιδιά καί τις γυναίκες, αύτές νά πέφτουνε στή θάλασσα, κολυμπώ

ντας νά βγούνε όξω, δέσανε λοιπόν οί Τούρκοι πάνω στο κατάστρωμα 
γυναίκες καί παιδιά, νά τούς στείλουνε δεμένους πίσω καί κόψανε τις 

πρυμάτσες άπ’ τή στεριά γιά νά τούς διώξουνε. "Ομως ό Τούρκος κα

πετάνιος λυπήθηκε, τον κατατρεγμό τους καί τήν άλλη νύχτα τούς ξε

φόρτωσε πιο Νότια. Τόσο ήτανε μπερδεμένες καί αντίθετες οί διαταγές 

καί οί διαθέσεις, Τούρκοι, Έλληνες, Σύμμαχοι κι οί εχθροί πολλές φο
ρές, μέ χίλια νήματα μπλεγμένοι. Κι όλα βέβαια τά πληρώνει ό απλός 

άνθρωπος. Ό ίδιος ό Έλληνας Πρόξενος στή Σμύρνη, λίγους μήνες μετά 

το ταξείδι μου, αύτοκτόνησε, ήτανε άλλης εποχής, άκακος άνθρωπος δέν 

καταλάβαινε ότι έβλεπε τέτοιο άκατανόητο καί κακό μπλέξιμο, τού χτύ

πησε σάν τρέλλα. Κι ό άγέραστος ως σήμερα τέως Υπουργός Περικλής



ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ 329

Άργυρόπουλος ήτανε πρώτος στις μηχανορραφίες αύτές, έφτασε στή 

Σμύρνη επίσημα κι άνεπίσημα καί μουπε κατά πρόσωπο να φροντίσω κι 
έγώ κι ή Επιτροπή μας να στέλνομε πίσω τους «άχρηστους». Άλλα δεν 

έχουνε τέλος τέτοιες περιπέτειες πού ζήσαμε, πάει κανείς να θυμηθή 

απλά καί ομαλά πράματα μα 6 νους μπλέκεται στα φοβερά πού μάς τρι

γυρίζουνε σαν άγκαθωτά σύρματα τής μνήμης.
Τέλος, ή διαμονή έκείνη στην Τουρκία στάθηκε δύσκολη. Μέσα 

στις δυσκολίες αύτές, πήγα μια μέρα στο Προξενείο μας, δεν παρα
τήρησα το χτίριο, είπα τονομά μου στην πόρτα, μέ ρωτά ό Τούρκος 

θυρωρός με σπασμένα ελληνικά «τού Στέλιου κόρη;» «ναί», είπα, μη
χανικά σά νά ήταν σχετικό μέ το διαβατήριό μου. Αλλά καί μέ κά
ποια δυσπιστία, επειδή το διαβατήριο δεν έπρεπε νά δείχνει πώς γεν

νήθηκα στή Σμύρνη, έγραφε ’Αθήνα, γιά το λόγο αύτό οί πολλές ερω
τήσεις δέ συμφέρανε. Αύτός όμως μόλις τάκουσε, άνοίγει καλά την 

πόρτα πιάνει τά δυό μου χέρια, μέ τραβά μέσα, μου καταφιλά τά χέ
ρια καί πιάνει μιά ταραγμένη κουβέντα γιά κάσες καί χαλιά κι άση- 
μιά πού ήταν φυλαγμένα στά υπόγεια, πώς τά σήκωσε, πώς καήκανε 

κλπ. Κι δλα μέ δάκρυα. Το περιστατικό βέβαια δέν έχει συνέχεια. 
Ξαναπήγα μιά-δυό φορές, κάθε φορά έκλαιγε τά πράματά μας ό 
Χασάν, όμως μέ την καινούργια συμφορά τής πατρίδας καί μέ τη δυ

σπιστία πού μάς είχε κυριέψει, καλά-καλά δέν τόν πρόσεχα. Τώρα 

θυμούμαι κι άπορώ, μέ κάποια θλίψη γιά τό πώς συνταυτίζουνε οί 
άπλοϊκοί άνθρωποι, ο,τι έθνικότητα καί νάναι, τό συμφέρον τών άφε- 

ντικών καί τό δικό τους, άκόμα καί τό φιλότιμο τους χωρίς σχεδόν 

καμιά ίδιοτέλια.
Μέσα στό Προξενείο αύτό άλλη μιά μέρα, έγινε λειτουργία, όταν 

φτάσανε στά Βουρλά πέντε άνώτεροι άξιωματικοί καί τούς προωθήσα

νε στή Σμύρνη. Όπου τότε υπήρχε παπάς ορθόδοξος, χωρίς ράσα καί 

μέ λίγο γενάκι, μέ άδεια τών Τούρκων ιερουργούσε σ’ ένα καμαράκι τού 

Προξενείου, τό είχε παρεκκλήσι, άλλη εκκλησία δέν άφίνανε οί Τούρκοι 

νά λειτουργηθή. Έκέί ψέλνανε καί τούς μετρημένους ορθοδόξους νε

κρούς, δέν τούς φέρνανε όμως, άλλοΰ ό νεκρός, άλλοΰ ό ψαλμός του. 

Τέλος ήτανε πολύ σπαραχτική καί καταφρονεμένη τελετή αύτή, ό παπάς 

ντυμένος μάλλον σά φραγκόπαπας, φαίνεται τόχε πιό επικίνδυνα τάμ-
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φια τα σωστά κι ήταν φερμένος άπ’ τή Γαλλία. Σαν όνειρο θυμήθηκα 

το ίδιο το καμαράκι άπ’ την έποχή που ήμουν 3-5 χρόνων, γεμάτο παι

χνίδια του έξαδέλφου και γλυκά καί μαξιλάρια, πολύ άλλοπρόσαλλη 

ένθύμιση μέσα στο σημερνό κατατρεγμό. Καί κλάψαμε δλοι. Κι οί άξω- 

ματικοί χωρίς τα γαλόνια καί τάστρα, άσπροι καί δακρυσμένοι πρό

σφυγες κι αύτοί.

Σχέσεις με Τούρκους

Ή ζωή των άστών Χριστιανών δεν είχε στη Σμύρνη, καμιά σχέση 
μέ τή ζωή των Τούρκων. Οί συνοικίες ολωσδιόλου ξεχωριστές. Στο 
έμπόριο βέβαια είχαν συναλλαγές άλλα οί κοινωνικές επαφές σπάνιες. 
Τά χωριά κι ή έργατική τάξη διατηρούσαν περισσότερη έπαφή μέ 
Τούρκους γειτόνους, πελάτες κλπ. χωρίς αύστηρή προκατάληψη. 

Εξάλλου είχαν περισσότερα κοινά συμφέροντα μάλιστα όσοι καλλιερ
γούσανε την ίδια γη. Προσωπικά, άπ’ τή νηπιακή σχεδόν ηλικία μου 
θυμούμαι τούς Τούρκους πλανώδιους πουλητάδες πού περνούσανε στο 
δρόμο μας. "Ενας πουλούσε γαλατερά: «Βούτουρα καϊμάκι, τυρίεε». 
"Αλλος πουλούσε ξύλα καί δαδί: «Ξυλάα, νταντίεε, καλό νταντίεε)). 
"Ισως είναι άπ’ τούς πρώτους ήχους πού γράφτηκαν στο μυαλό μου καί 

μένουνε καθαροί, μία σύντομη καί άρτια μελωδία ό καθένας. Κάποιος 
πουλούσε «Κάστανα καβουνέ καβουνέ» δηλαδή «καίουνε». "Αλλος που

λούσε χόρτα, μά αύτύν τον λέγανε Βούλγαρο. Μανάβικά καί φρούτα 
πουλούσανε, οί δικοί μας, άπ’ τά κοντινά γεωργικά χωριά Μπουτζα- 
λήδες, Κουκλουτζαλήδες μέ μαντήλες κίτρινες στο κεφάλι καί βράκες, 

κάπως παλλικαράδες, φημισμένοι στην κάθε γειτονιά. Στο δρόμο αύτοί 
έπρεπε ν’ άποφύγουνε φορατζήδες κι άστυνομικούς ή μέ τον άέρα τους 

ή μέ το μπαξίσι. Αύτά βέβαια τά κατάλαβα πιο μεγάλη. Ωστόσο άπ’ 

τά πρώτα πράγματα πού σημειωθήκανε στή μνήμη μου μέ ειρμό είναι 

καί το νόημα τούτο τού κρυφού ή φανερού άνταγωνισμοΰ μέ τούς 

Τούρκους.

Επίσης μέσα στο χειμώνα, πρωί-πρωί περνούσε δ Τούρκος σαλεπι

τζής, έκραζε μονολεχτικά καί κάπως επίσημα «Σαλέπ». Χωρίς παινέ

ματα. Καί πάλι έτσι άόρατος περνούσε μέ τή νύχτα κι δ Τούρκος νυ
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χτοφύλακας, δ «Πεσβάντης» χτυπούσε το σιδερένιο του ραβδί στο λιθό

στρωτο, ένας χτύπος διπλός «ντούπ-ντούπ» που άντιλαλοΰσε στο άδειο 

σοκάκι κι ως μές στη θαλπωρή των κρεβατιών μας. Παραπάνω άπό 5- 

6 φορές δέ θά τον ακόυσα, στην ηλικία δπου μάς κοιμίζανε νωρίς-νωρίς 
κι ήταν δ ύπνος μας ήσυχος κι άδιάκοπος. Άλλα διατηρήται κι δ ήχος 

αύτδς καθαρός σά να πρόλαβα κανένα σπάνιο εξαφανισμένο πουλί.
Πριν τελειώσω τα σχετικά μέ τούς πουλητάδες σημειώνω ένα σύ

στημα πού είχαν τότε στα σπίτια για να βαστούνε λογαριασμό, επειδή 
πολλοί μικροέμποροι καί παραγυιοί, άλλα καί πελάτες ήταν άγράμμα- 

τοι, τήν τσέτονλα. Δηλαδή μια βέργα ίσια, ως μισή πήχυ κομένη στα 
δύο, κατά μάκρος, δπου μέ σουγιά κάνανε στα δυό της κομάτια μια κο

ψιά ή περισσότερες, γιά ένα ή περισσότερα ψωμιά δταν φουρνίζανε, 
έπειτα το ένα σκέλος το βαστουσε δ πελάτης τ’ άλλο οί έμποροι, συμ
φωνούσανε κάθε μέρα καί στο τέλος τής εβδομάδας πληρώνανε.

Μέσα στή Σμύρνη λοιπόν, καθώς είπαμε, τά εύπορα σπίτια των χρι

στιανών δέν είχανε καθόλου έπαφές μέ Τούρκους. Κι δλο το προσωπικό 
ήταν πάντα χριστιανικό.

Τδ καλοκαίρι δμως παραθερίζαμε σέ διάφορες εξοχές. ’Ή μάλλον δέν 

ήταν καί τόσο διάφορες, κάθε οικογένεια πήγαινε στδ καθωρισμένο μέ
ρος άλλοι σέ παραθαλάσσιο άλλοι σέ μεσόγειο, άπό γενεά σέ γενεά. Τό 
έξοχικό πού θυμάμαι ήταν σ’ έναν λόφο. Γύρω-γύρω ελαιώνες. Στήν 

πεδινή έκταση άπ’ τήν άκρογιαλιά ως τό λόφο είχε περβόλια. Κάτω άπ’ 
τό λόφο ήταν ένα μεγάλο περβόλι τού Χότζα τής περιοχής καί παρακεί 

τό τζαμί πού έβγαινε στό μιναρέ κι έψελνε. Είχε μέσα στό περβόλι μαγ

γανοπήγαδο, άκούαμε τό χτύπο τών σιδερικών άμα δούλευε καθώς κι 

ένα τρίξιμο λυπητερό πού κάναν τά ξύλα.

Ό Χότζας είχε πολλά παιδιά, δλα ντυμένα μέ μακριές ποκαμίσες ρι

γωτές, τ’ άγόρια μέ φεσάκι στό κεφάλι, τά κοριτσάκια μέ πολλές πλε

ξούδες. "Ενα δνομα θυμούμαι τού Γιουσούφ, ήτανε 13-14 χρονών, ή 

μάνα του τόν φώναζε κάθε τόσο άπελπισμένα, έτσι ξέραμε τδνομά του. 

Τόν έδερνε καί συχνά κι’ δσο τόν έδερνε φώναζε κείνος «Άννάα, άννά» 

δηλαδή, «μάνα». Μεγάλη όμοιότητα μέ τις φωνές καί τά καμώματα τών 

δικών μας. Γιά τήν ήλικία τή δική μας δμως, αύτός ήτανε ήρωας κι 

εχθρός τρομερός, αν πλησιάζαμε παίζοντας τό περβόλι τους, μάζευε δλα
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τ’ άδέρφια του κι’ άλλα τουρκάκια και μάς πετροβολούσανε. Εμείς δεν 

είχαμε άκόμη μάθει τον πετροπόλεμο, μάς τρομοκρατούσε. "Αν περ

νούσαμε όμως μέ κάποιον μεγάλον το περβόλι, αν πηγαίναμε να ψωνί

σουμε λαχανικά, τα τουρκάκια μάς βλέπανε άπό μακριά πεισματικά, 

όμως δε μάς πειράζανε. "Οπως άναπλάθω τώρα την κατάσταση, τοΰρκοι 

καί χριστιανοί σε ομαλούς καιρούς βαστούσανε κάποιο άλληλοσεβασμύ 
ή τουλάχιστον τα προσχήματα, ήταν άνάγκη ούσιαστική να διατηρούνε 

σχέσεις καλές. ’Αλλά τά παιδιά συχνά βγάζανε στο φανερό την κρυμ

μένη εχθρότητα.
’Απ’ την πίσω πλευρά τού λόφου όπου τελείωνε ό ελαιώνας κι άρχι

ζε πιά το βουναλάκι μέ κουκουναριές καί μέ πεύκα, «Τσάμια» τά λέ

γαμε, είχαμε άλλον έναν Τούρκο γείτονα μικροκτηματία. ,Έκεΐ δέν 
υπήρχανε παιδιά τής ηλικίας πού φοβούμαστε, πηγαίναμε ήσυχα καί 

ταχτικά δυύ-τρεΐς φορές τη βδομάδα μέ τη γιαγιά μου την ίδια πού τούς 
συμπαθούσε πολύ καί ψουνίζαμε αύγά τής ώρας καί γάλα.

Είχαν σκύλο φοβερό μά ήταν καλά δεμένος, καί γαύγιζε όσους πλη
σιάζανε, τούρκους καί χριστιανούς, έξίσου -το παρατήρησα. Μάς κά

νανε μεγάλη περιποίηση, θυμούμαι σά νάναι τώρα μιάν έπίσκεψη πού 
τούς κάναμε πιο επίσημη γιά το «μπαϊράμι» τήν έορτή τους καί το 

«τους» αύτύ πολύ τονισμένο καί ξεχωρισμένο άπ’ το «μας». "Ομως έγώ 
ήμουνα ξεσηκωμένη, ή περιέργεια κι’ ή χαρά μου άσυγκράτητη. Μάς 

θρονιάσανε μέσα στο σπιτικό, σέ χαμηλούς σοφάδες, τις άλλες φορές 
φέρνανε χαλάκια καί σκαμνάκια στή μουριά τής αύλής τους. "Υστερα 
φέρανε κάτι σερμπέτια καί γλυκά τού ταψιού μέ λάδι βαρύ καί πολύ 

μέλι, τά μασούσα μέ πολύ κόπο κι’ ή γιαγιά μου παρακολουθούσε άνή- 

συχα. Τότε ξύπνησε κι’ ή εθνική συνείδηση μαζύ μέ τήν άσυνείθιστη 
γεύση. Το κέφι μου έγινε φοβερή άγωνία. Καί μετά τήν έπίσκεψη ό πα

τριωτισμός έκανε το τούρκικο μπουρέκι σύμβολο μισητό, μέ πειράζανε 

ώς κι’ οί μεγάλοι μ’ αύτό.
Ό γέρο νοικοκύρης βέβαια δέν κάθησε ποτέ μαζί μας. Ήταν πολύ 

σεβάσμιος κι ωραίος μέ κάτασπρα γένια καί χαμηλό σαρίκι, όλοι τον 

άγαπούσανε, πάντα έβαζε καί κάτι παραπάνω, το «μπερκέτ» σ’ ότι ψου
νίζαμε. "Ισως γι’ αύτύ καί τον άγαπούσανε.

Είχαν κι έναν γυιύ Τζεμάλ, άγαθύ πλάσμα, λειψό στο μυαλό, φορούσε



ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ 333

μια φαρδιά κιτρινωπή βράκα, τον περιγελούσαμε άλλα κι άπό κοντά τον 
τρέμαμε. Είχαν και μιαν Άραπίνα «δούλα», δπως λέγανε, άλλο είδος 
γοητεία κι αύτή, δταν την άντίκρυζα έμενα σά ζαλισμένη, τόσο άπί- 
στευτο καί χαρούμενο θέαμα ήταν στα μάτια μου ή οψη της, τα λα
μπερά της δόντια. ’Έλεγα κάθε φορά «θά φανή; δέ θά φανή;» μια πε
ριέργεια μπερδεμένη καί μέ το παιχνίδι «πήγε στην Πόλη; είδες 
Άράπη;».

Δέ θυμούμαι άλλες γνωριμίες ή έστω επαφές οικογενειακές μέ 
Τούρκους.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Πώς αρχοσε η εγκατάσταση*

Μου δόσαν διαταγή γραπτή να πάω μέσο Σπάρτης καί Νομαρχίας στο 
χωριό ΚΑΣΤΑΝΙΑ στον Ταΰγετο, στή ΒΔ του πλαγιά καί νά εφαρμό
σω σύμφωνα μέ τό Νόμο τή διαδικασία γιά σύμπτυξη προσφυγικής 
άγροτικής Κοινότητας καί τήν εγκατάστασή τους στά χτήματα τής 
Μονής Ζωοδόχου Πηγής πού είχαν άπαλλοτριωθεί- Οί πρόσφυγες ήταν 
Πόντιοι άπ’ τήν κωμόπολη Λιβερά, κοντά στήν Τραπεζοΰντα.

Είχα μόλις προσληφθεί μέ πτυχίο γεωπόνου στον αύτόνομο οργανι

σμό «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΑΠ».

Οί ξεριζωμένοι πρόσφυγες πολλές φορές, σάν άπό ένστικτο άναζη- 
τούσαν περιοχή νά μοιάζει μέ τή δική τους. Οί Λιβεριώτες φτάσαν έτσι 
άνιχνεύοντας, φέρανε στοιχεία στό 'Υπουργείο έγινε ή άπαλλοτρίωση. 
Δέν κυριαρχούσε πολύ γραφειοκρατία τότε. Πολλά τά συμφέροντα με
γάλα καί μικρά, μά καί οί νόμοι επαναστατικοί.

Εμένα ως κοπέλλα μέ είχανε στείλει κι άλλοΰ οί προϊστάμενοι, κε πε
ριέργεια πώς θά τά βγάλω πέρα. Είχανε δμως βεβαιότητα -τδμαθα υστέ
ρα- πώς δέ θά ((μέ μπλέξουν» σέ προνομιακές πρόχειρες λύσεις, είχα υπο
στηρίξει 2-3 φορές καί τούς ντόπιους άκτήμονες καί κτηνοτρόφους.

* Το κείμενο δέν φέρει χρονολογική ένδειξη - άναφέρεται στή μετά το 1922 πε
ρίοδο, άλλα πιθανόν νά γράφτηκε αρκετά άργότερα. ’Ανήκει στο ’Αρχείο Λένας 
Σαββίδη. Καί έδώ κρατήσαμε τήν ορθογραφία τοϋ πρωτοτύπου.
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Ό Νομάρχης όταν παρουσιάστηκα μέ κύταξε καλά-καλά, κύταξε τη 
διαταγή καί μ’ έστειλε άμέσως μέ το υπηρεσιακό Φορντάκι στην 
Καστανιά.

’Έφτασα και μπήκα πρώτα στην αύλή του Μοναστηριού, σπουδαίο 
χτίσμα σάν κάστρο, μαθεύτηκε άμέσως πώς έφτασε υπάλληλος, μα
ζεύτηκαν άρκετοί πρόσφυγες Πόντιοι καί μερικοί ντόπιοι διάβασαν 
όρθια τη διαταγή για ίδρυση συνοικισμού καί συμφωνήσαμε να είναι 
ολοι έδώ τήν άλλη μέρα πρωί.

Τή νύχτα μέ φιλοξενήσανε σέ καποιανής χήρας το φτωχικό καί το 
πρωί' βρεθήκαμε πάλι στον αύλόγυρο τής Μονής, Προεστοί Πόντιοι, 
άρχηγοί οικογενειών. ’Έπρεπε καί ήταν παρόντες 40.

Τότε πρίν άρχίσει έλεγχος, ό Ζαχαρίας γραμματέας τής Λιβεράς του 
Πόντου προχώρησε, άράδιασε πάνω σ’ ένα πεζούλι 2-3 τεφτέρια, σφρα
γίδες, κόλλες γραμμένες. Τα ξετύλιξε άπό ένα σκούρο, υφαντό μαντήλι, 
τα βαστοΰσε κατάστηθα. Κι άμίλητος. Μοΰ έξηγήσανε οί άλλοι πώς ή 
φωνή του έσβυσε άπ’ τό ξύλο τών ζανταρμάδων πού άνοίγανε δσα πέρ- 
νανε μαζί τους φεύγοντας οί πρόσφυγες. Αύτός μέ τό μπογαλάκι άγκα- 
λιά, τόσφιγγε καί τό ’κρύβε ώσπου ένας τόν βαρέθηκε τόν σιχτίρισε τού 
τα κλώτσησε, τ’ άρπαξε αύτός κι έφτασε τούς άλλους.

'Όπως τά ’βλεπα καί γώ έτσι άραδιασμένα πάνω στις πέτρες, ή φωνή 
μου κομμένη. Λίγο-λίγο, μετά πολλά χρόνια κατάλαβα πώς τέτοια έπι- 
μονή, τέτοιος πόνος για κάποιο σημάδι, κάποιο κειμήλιο, τό ’χουνε για 
να πιαστεί συνέχεια όχι απλό ένθύμιο. Συγκροτήθηκε λοιπόν έκείνο τό 
πρωί σύμφωνα μέ τούς Νόμους 19-ΙΧ-24 καί 22-V-26 ή Ν. Λιβερά, 
υπογράφανε οί άρχηγοί οικογενειών, οί 40 κι εγώ.

"Τστερα κατεβήκαμε στα χτήματα τού κάμπου, ξερικά καί ποτιστι
κά. Τα ’χάνε σημαδεμένα οί πρόσφυγες μέ πέτρες καί πασάλους, ονο
μάσανε τά ποτιστικά «τ’ άπαραίτητα», δηλαδή ό κλήρος θά περιλάβει 
δυό κατηγορίες.

Περιδιαβάζαμε 2-3 ώρες, αύτοί σά να τούς πέρασε ιδέα πώς θά γί
νει καί διανομή μουρμουρίζανε, βαθιά λάζικα, μέ στραβοκυττάζανε. 
Πάω καθίζω στή ρίζα μιανής ελιάς, ξοπίσω αύτοί. «Τά λιόδεντρα δέν 
τά πέρνει άπαλλοτρίωση, τό ξέρετε» είπα. Τό άστεΐο δέν έπιασε καθί
σανε γύρω-γύρω χάμω, άγέλαστοί. «Δέν πιστεύω, λέω, να βάλατε στό
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νοΰ σας πώς μέ δρασκελιές καί μέ παλούκια μετριέται γης και μοιρά
ζεται κιόλας. Έγώ απόψε κιόλας φεύγω, θά ρθεΐ συνεργείο και τοπο
γράφος. Θά βγούνε οί κλήροι σέ χαρτί. Μπορεί να βγει καί σχεδιά
γραμμα του συνοικισμού, διπλή δουλειά, θά είναι για καλό».

"Οπως κι εγινε. Σ’ ενα χρόνο 2-3 άλλες φορές πού πήγα μέ φιλοξε
νήσανε στο συνοικισμό.



1. 7ο σνναπάντημα Μερλιέ-Σικελίανών φέρνει καί έναν Πόντιο στ'ις 
Δελφικές γιορτές μέσα στο Ιδεολογικό πλαίσιο τής τρισχιλιετούς 
συνέχειας τον Ελληνισμού (1927-1930). Φωτογραφίζει ή "Ελλη 

Παπαδημητριού. [Αρχείο Λένας Γ. Σαββίδη]
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2. Σμύρνη 1896: Ο πατέρας τής "Ελλης, Στέλιος Παπαδημητριόν

3. Μέσα δεκαετίας τον 1920, Επιτροπή Άποκαταστάσεως 
Προσφύγων: Δεξιά, ή Ελλη στην ορεινή ελληνική ύπαιθρο



4. <<'.Εκθεση στη Γενεύη 1928-1930 
με προϊόντα βιοτεχνίας, ενδυμασίες, 
φωτογραφίες, στατιστικές της 
Αποκατάστασης των Προσφύγων 
-ζωντανή συνέχεια του βιβλίου 
Établissement des réfugiés en Grèce— 
υπό την αιγίδα Κοινών. ’Εθνών είχε 
τόση επιτυχία ώστε πριν διαλυθεί ή 
ΕΑΠ, Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων, άποφασίστηκε καί 
ιδρύθηκε ή 'Εταιρία 'Ελληνικές 
Τέχνες για τή συνέχεια και ανάπτυ
ξη των βιοτεχνιών»
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